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W serii Wielkopolskie słowniki regionalne 
ukazały się:

 – Gospodarz. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, pod 
red. B. Osowskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, Poznań 2018.

 – Gospodyni. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, pod 
red. B. Osowskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, Poznań 2018.

 – Słownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa. Praca na roli 
i w gospodarstwie, pod red. J. Kobus i M. Stępień, Wydawnic-
two „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2018.

 – Słownik języka mieszkańców okolic Gniezna. Święta, wierzenia, 
przesądy, pod red. J. Kobus i T. Gniazdowskiego, Wydawnic-
two „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2018.

 – Słownik języka mieszkańców ziemi łukowskiej. Praca na roli 
i w gospodarstwie, pod red. J. Sierociuka, Wydawnictwo „Po-
znańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2019.
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Niniejsza publikacja powstała dzięki współpracy I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stanisława Staszica w Pleszewie i Pracowni Dialektologicznej Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Życzliwego wsparcia tym instytu-
cjom udzieliły Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz Wydział Filologii Polskiej 
i Klasycznej UAM.

Projekt trwał w latach 2018–2019 i wymagał zaangażowania kilkudziesięciu 
osób. Byli to: 

– uczniowie klas pierwszych i drugich: Natalia Baranowska, Marta Bizan, 
Igor Borowski, Julia Bruzi, Marta Budzińska, Dominik Dolata, Konstancja Ga-
edig, Wiktoria Gaedig, Mikołaj Goliński, Natalia Grzegorek, Zuzanna Grzego-
rek, Agata Haak, Aleksandra Jurga, Dżesika Juszczak, Izabela Kasprzak, Julia 
Klajbert, Dominik Koliński, Wiktoria Kozal, Zuzanna Kubiak, Zuzanna Maria 
Kubiak, Aleksandra Lewandowska, Patrycja Maciejewska, Dawid Martyna, Maria 
Martyna, Inez Matecka, Anna Miaskowska, Katarzyna Michniacka, Marcelina 
Obecna, Wiktoria Pankowiak, Anna Perlińska, Karolina Przeorek, Julia Przybył, 
Olga Rogacka, Nadia Skowrońska, Martyna Sokołowska, Milena Sójka, Maria 
Spychalska, Klaudia Straburzyńska, Nadia Więckowska, Martyna Zaradna,

– ich opiekunki – panie Maria Cichy i Izabela Guz-Czajka, 
– ich rodziny i sąsiedzi (łącznie 41 osób), z którymi młodzież przeprowa-

dzała nagrania gwarowe
– oraz pracownicy Pracowni Dialektologicznej.
Nie można również pominąć udziału dyrektor Liceum, pani Lilli Deleszkie-

wicz, która z aprobatą przyjęła pomysł opracowania słownika i dostrzegła jego 
wartość merytoryczną oraz wychowawczą.

Ze względu na długi czas trwania oraz stopień skomplikowania przedsię-
wzięcia prace podzielone były na kilka etapów. Najpierw uczniowie zapoznali 
się z kwestionariuszami – listami pytań związanymi z kuchnią, jej wyposaże-
niem, przygotowywaniem pokarmów dawniej i współcześnie. Następnie nagrali 
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odpowiedzi na te pytania, których udzielili ich dziadkowie, rodzice, znajomi. 
Rozmowy te (łącznie 1392 minuty, tj. 23 godziny i 12 minut) zostały następnie 
przetranskrybowane (czyli zapisane z dokładnym oddaniem wymowy) w Pra-
cowni Dialektologicznej, a na ich podstawie ułożono niniejszy słownik. Poza 
działaniami związanymi z powstaniem tego leksykonu w czasie spotkań, które 
odbywały się bądź na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, bądź w Liceum 
Ogólnokształcącym, uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi ce-
chami gwarowymi występującymi w okolicach Pleszewa, rękopiśmiennymi tek-
stami historycznymi z tego terenu, zasadami zapisu tekstów gwarowych, meto-
dami badań dialektologicznych.

Zarejestrowane nagrania przyniosły tak obfi ty materiał, że należało podzielić 
go tematycznie. Publikacja, którą trzymają Państwo w rękach, mieści 1027 sa-
modzielnych haseł i zawiera nazwy: mebli, sprzętów, naczyń i urządzeń kuchen-
nych, produktów i potraw (np. pieczywa i wypieków, słodyczy i ciast), alkoholi. 
Ponadto umieszczono tu ogólne nazwy związane z  jedzeniem, określenia sma-
ków i czynności kojarzących się z przygotowywaniem posiłków, nazwy człon-
ków rodziny (ze względu na ich funkcję kulturową w przekazywaniu tradycji 
kulinarnych, por. hasło babcia). Pozostałe tematy – kuchnia oparta głównie na 
produktach roślinnych i zwierzęcych, opis cech gwarowych oraz terenu opraco-
wane zostaną w osobnych publikacjach.

Leksyka prezentowana w słowniku pochodzi z 22 miejscowości – w niektó-
rych sporządzono po kilka nagrań (por. poniższa tabela oraz mapa). Punkty 
badawcze rozłożone są równomiernie na terenie całego powiatu pleszewskiego 
i pochodzą z wszystkich 6 gmin do niego należących. Uwzględnienie w niniejszej 
publikacji Jarocina, Kotlina i Witaszyc leżących na terenie powiatu jarocińskie-
go stanowi cenne uzupełnienie, ponieważ pomiędzy poszczególnymi zespołami 
gwar wielkopolskich nie ma ostrych podziałów, a cechy językowe płynnie prze-
chodzą jedne w drugie. 

Miejscowości Informatorzy

Broniszewice kobieta 1971

Broniszewice kobieta 1974

Cieśle kobieta 1947

Dobrzyca mężczyzna 1949, kobieta 1951

Gizałki kobieta 1939

Grodzisko kobieta 1949

Grodzisko kobieta 1972
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Jarocin kobieta 1952

Jedlec kobieta 1961

Józefów kobieta 1948 

Kotlin (pow. jarociński) kobieta 1955

Kuczków kobieta 1943

Lenartowice mężczyzna 1962

Lenartowice kobieta1

Marszew kobieta 1956

Marszew kobieta 1963

Nowa Wieś mężczyzna 1948

Nowy Olesiec kobieta 1948

Pleszew kobieta 1939, kobieta 1974

Pleszew kobieta 1942

Pleszew kobieta 1942, kobieta 1967

Pleszew kobieta 1944

Pleszew kobieta 1948

Pleszew mężczyzna 1949

Pleszew kobieta 1950

Pleszew kobieta 1952

Pleszew kobieta 1971

Pleszew kobieta

Pleszew kobieta, kobieta, mężczyzna

Sośnica kobieta 1946

Sośnica kobieta

Sośniczka kobieta

Szymanowice mężczyzna

Tomice kobieta 1954

Wieczyn kobieta 1968

Witaszyce (pow. jarociński) kobieta 1947

Zielona Łąka kobieta 1958

Spis miejscowości oraz dane informatorów

1 Jeśli informator nie życzył sobie podania roku urodzenia, w tabeli podaje się tylko płeć.
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Miejscowości, w których sporządzono nagrania do słownika

Należy pokreślić, że praca wszystkich osób zaangażowanych w powstanie tej 
książki przyczyniła się do powiększenia wiedzy naukowej o współczesnym ję-
zyku wsi i miast naszego regionu, co jest cenne „wobec małej liczby opracowań 
leksykografi cznych z Wielkopolski”2.

Gwara i nie tylko

Celem serii Wielkopolskie słowniki regionalne, do której należy i ta książka, jest 
prezentacja słownictwa w ujęciu tematycznym. Na gruncie językoznawstwa funk-
cjonuje kilka koncepcji znaczeniowej organizacji i analizy słownictwa, które choć 
podobnie nazywane, oznaczać mogą różne zjawiska. Za najbardziej znaczące 
uważa się koncepcje pola znaczeniowego Gunthera Ipsena, pola wyrazowego Jo-
sta Triera (aspekt paradygmatyczny/asocjacyjny), pola syntagmatycznego Waltera 
Porziga, które referowali i uzupełniali w Polsce Teresa Skubalanka (pole tema-

2 H. Karaś, Polska leksykografi a gwarowa, Warszawa 2011, s. 374.
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tyczne)3, Danuta Buttler (pole znaczeniowe)4, Walery Pisarek (pole wyrazowe)5, 
Władysław Miodunka (pole znaczeniowe/semantyczne i pole wyrazowe/leksy-
kalne)6, Ryszard Tokarski (pole znaczeniowe, pole leksykalno-znaczeniowe)7. 

Uwzględniono różne części mowy, tak więc poza dominującymi rzeczow-
nikami, słownik gromadzi czasowniki, przymiotniki, liczebniki itd. związane 
z kuchnią jako miejscem przyrządzania pokarmów. Związek ten niekiedy jest 
oczywisty (np. hasła bimber; mymlać; piec chlebowy i piec do chleba; sza-
re kluchy; szwamka; tonkać, tóngać – utóngać; zaklepać), innym ra-
zem wynika ze specyfi cznego kontekstu, por. całować – pocałować i dawny 
zwyczaj całowania chleba, który upadł na podłogę; cegła jako budulec pieca 
i proste narzędzie do ostrzenia noży; dwanaście jako tradycyjna liczba potraw 
na Wigilię; chabry, habzy, harenda, szaber, szabrowanie czy złodziejka 
jako zwyczaj wykradania (najczęściej przez młodzież) owoców z cudzego sadu; 
ździebełko, ździebko, źdźbło na oznaczenie małej ilości czegoś.

Zamysłem autora jest, by zgodnie z wcześniej przywołanymi koncepcjami 
pola znaczeniowego, wyrazowego itd. można było przeprowadzić na materiale 
słownikowym analizę. W tym celu należy odnotować wszystkie możliwe jed-
nostki danego pola, by móc je porównać z analogicznym polem funkcjonującym 
w języku ogólnym lub w innym czasie. Z tego też powodu nie można pomijać 
jednostek ogólnopolskich, które np. w przyszłości mogą stać się archaizmami 
zachowanymi tylko w odmianach regionalnych – por. dzisiaj poznańskie, ar-
chaiczne młodzie ‘drożdże’, które Samuel Bogumił Linde w  swoim słowniku 
(wydawanym w latach 1807–1814) odnotowywał jako ogólne8. Rejestrowanie 
wszystkich wyrazów związanych z danym tematem jest także użyteczne dla po-
równywania różnych okresów rozwojowych odmian regionalnych. W badaniach 
prowadzonych na potrzeby niniejszego słownika dla określenia zabawy urzą-
dzanej w ostatni dzień karnawału używano przede wszystkim nazwy ostatki, 
a w drugiej kolejności podkoziołek, gdy tymczasem dane z mapy 612 AJKLW9 

3 Słownictwo poezji miłosnej J. Słowackiego na tle tradycji, Toruń 1966. Por też: Z. Cygal-Krupa, 
Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i  tema-
tycznym, Kraków 1986; A. Markowski, Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. 1–2, Wrocław 
1992; A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Słownictwo gwary miejskiej Poznania w układzie tema-
tycznym, Poznań 2018; B. Batko-Tokarz, Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego. 
Teoria, praktyka, leksykografi a, Kraków 2019.

4 Koncepcja pola znaczeniowego, „Przegląd Humanistyczny” 1967, nr 2, s. 41–59.
5 Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych, „Pamiętnik Literacki” 1967, 

t. 58, z. 2, s. 493–516.
6 Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, Warszawa-Kraków 1980.
7 Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze), Warszawa 1984.
8 Słownik języka polskiego, t. 2, cz. I, Warszawa 1809, s. 120.
9 Atlas języka i  kultury ludowej Wielkopolski, pod red. Z. Sobierajskiego, t. 7: Kultura społeczna. 

Folklor obrzędowy i muzyczno-taneczny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, mapa 612.

Słownik pleszewski wstęp.indd   9 04.02.2020   11:39:41



WSTĘP

10

w okolicach Pleszewa poświadczają dawniej prawie wyłącznie podkoziołka, a wy-
jątkowo ostatki. Widać więc, że w przeciągu ok. 50 lat zmieniła się hierarchia 
tych form – ogólnopolska ekspanduje kosztem regionalnej.

W niniejszym słowniku selekcja materiału prowadzona jest wg kryterium 
znaczeniowego, a nie odmian językowych, a to oznacza, że obok siebie znajdują 
się wyrazy gwarowe, regionalizmy, ogólnopolskie wspólnoodmianowe, po-
toczne, specjalistyczne lub inne. Nadrzędnym zadaniem słowników wspomnia-
nej serii jest bowiem przedstawienie jak najpełniejszej siatki pojęć i  leksemów 
związanych z wybranym tematem. W naszym przypadku temat kuchnia był-
by niepełny lub pełny tylko częściowo, gdyby zgodnie z założeniem słowników 
dyferencyjnych uwzględnić wyłącznie wyrazy gwarowe, np. odnotować hasła 
gryczpan, makocz, szagówka, ale już nie bukszpan, makowiec czy kopytka, które 
były wymieniane przez niektórych rozmówców i są powszechnie znane. Odcięcie 
haseł ogólnopolskich byłoby zniekształceniem obrazu języka, jakim posługują 
się mieszkańcy regionu. Idea słownika całościowego nawiązuje tym samym do 
koncepcji języka mieszkańców wsi Jerzego Sierociuka10, kodu mieszanego Haliny 
Kurek11 czy języka (mówionego mieszkańców) wsi Kazimierza Ożoga12, w któ-
rych podkreśla się heterogeniczny charakter języka współczesnej wsi.

Kolejnym czynnikiem decydującym o wyborze haseł do słownika było ich 
osadzenie kulturowe. W każdej kulturze, także regionalnej, istnieją szczególnie 
ważne słowa będące swoistymi symbolami tej kultury, wyrazami dla niej cha-
rakterystycznymi, kojarzącymi się z nią. Wyrazy takie językoznawcy określają 
za pomocą kilku bliskich sobie, ale nie tożsamych, terminów. Są to np. słowa 
klucze lub słowa kluczowe (szczególnie często używane w  jakiejś dziedzinie, 
występujące w przysłowiach, powiedzeniach, piosenkach itp.)13, wyrazy należące 

10 Np. Język wsi jako odbicie uwarunkowań lokalnych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Języko-
znawczego” 1999, z. 55, s. 131–139; Język mieszkańców wsi czy gwara? Problem nie tylko teoretyczny, 
„Prace Filologiczne” 2007, t. 53, s. 527–534. Do koncepcji tej nawiązują inni badacze poznańscy – m.in. 
w: D. Woźna, B. Osowski, Zmiany leksykalne w polu semantycznym POLE w języku mieszkańców Buków-
ca Górnego (pow. leszczyński) w ostatnich 30 latach, [w:] Gwary dziś. 4. Konteksty dialektologii, pod red. 
J. Sierociuka, Poznań 2007, s. 315–323; B. Osowski, Przymiotniki w języku mieszkańców dwóch miejsco-
wości w Wielkopolsce. Aspekt diachroniczny, [w:] Język w środowisku wiejskim. W 110. rocznicę urodzin 
Profesora Eugeniusza Pawłowskiego, red. M. Mączyński, E. Horyń, Kraków 2014, s. 217–224; J. Kobus, 
Kierunki i  dynamika zmian w  języku mieszkańców wielkopolskich wsi na przełomie XX i  XXI wieku, 
Poznań 2015.

11 Por. m.in. Przełączanie kodu językowego, czyli socjolingwistyczne aspekty wzajemnego oddziały-
wania języka i dialektów, „Język Polski” 1987, t. 67, z. 1–2, s. 63–69; Przemiany językowe wsi regionu kro-
śnieńskiego. Studium socjolingwistyczne, Kraków 1995; Kod mieszany i metody jego badania, [w:] Studia 
Dialektologiczne II, pod red. J. Okoniowej i B. Dunaja, Kraków 2002, s. 73–79.

12 Język polskiej wsi na tle przemian współczesnej polszczyzny, [w:] Teoretyczne, badawcze i dydak-
tyczne założenia dialektologii, pod red. S. Gali, Łódź 1998, s. 119–126.

13 A. Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, przeł. I. Duraj-Nowosielska, Warszawa 
2007, s. 42–43.
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do leksykultury (obok znaczenia opisanego w słowniku mają pewien składnik 
kulturowy włączający do danej wspólnoty, należą tu m.in. jednostki leksykalne 
przywoływane przez zwyczaje, tradycję, wierzenia, przekonania, wspólną wiedzę 
danej społeczności)14 czy kulturemy (słowa o bogatym znaczeniu, dzięki którym 
zrozumieć można daną społeczność narodową, etniczną, regionalną, poprzez 
które społeczność ta określa swoją tożsamość, stosunek do tradycji i wartości)15.

Z powyższych względów do słownika włączono hasła, które swoje znaczenie 
kulturowe w pełni ujawniają w przytaczanych cytatach. Dlatego też starano się 
w miarę możliwości podawać obszerne fragmenty wypowiedzi, by jak najpełniej 
przedstawić słowa i przedmioty w  ich macierzystym kontekście kulturowym. 
Często dopiero po przeczytaniu cytatu możemy stwierdzić, że dane hasło zwią-
zane jest z kuchnią i jedzeniem. Dotyczy to zwłaszcza haseł odnoszących się do 
zwyczajów świątecznych, obrzędów i okoliczności rodzinnych, których ważnym 
elementem jest wspólny posiłek, np. hasło życzenie i cytat: na śniadanie [wiel-
kanocne] … to zazwyczaj jes dzielenie sie jajkiem przez wszyskich domowników 
i  składanie sobie życzeń … (Pleszew); hasło ogon, ogón – na taki jak gdyby 
przedłużenie wesela już po weselu na na spraszanie gości którzy … którzy sie nie 
znaleźli na weselu … sie spraszało na tak zwany ogon … czyli koniec wesela … 
gdzie sie tam dojadało rzeczy niez… i ugościło … tyh ludzi którzy nie… nieko-
niecznie powinni być zaproszeni na weselu … (Lenartowice).

Instrukcja korzystania ze słownika

Większość artykułów hasłowych składa się z 4 elementów: hasła, znaczenia, 
cytatu, lokalizacji. Niekiedy pojawiają się dodatkowe składniki, tak więc opty-
malnie artykuł hasłowy może zawierać:

1) wyraz hasłowy – zapisany wielkimi literami i czcionką pogrubioną, po-
dany w  formie podstawowej, tj. rzeczowniki w  mianowniku l. poj. (postać 
l. mn. stosowano, jeśli forma syngulatywna nie istnieje lub jest stosowana bar-
dzo rzadko), przymiotniki w mianowniku l. poj. i rodzaju męskim, czasowniki 
w bezokoliczniku.

Hasło zapisano z oddaniem wymowy, jaką zarejestrowano w czasie nagrań; 
nie uwzględniono jednak form wynikających z cech indywidualnych lub okazjo-
nalnych. Postaci fonetyczne podawane są w kolejności alfabetycznej i oddzielone 
przecinkami, np. garnek, gornek. Pierwsza alfabetycznie forma to wariant 

14 B. Ligara, Leksykultura w  ujęciu Roberta Galissona a  nauczanie kompetencji kulturowej, [w:] 
W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. 
W. Miodunka, A. Seretny, Kraków 2008, s. 57–58.

15 M. Rak, Kulturemy podhalańskie, Kraków 2015, s. 13.
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podstawowy, do której kierują za pomocą odsyłaczy pozostałe, np. gornek → 
garnek. Wyjątkowo podano odsyłacze w formie liczby mnogiej (ganki → gar-
nek, garki → garnek) ze względu na ich frekwencję w tekstach.

Zmiany dźwięczności na końcu wyrazów o charakterze regularnym (zwią-
zanym z wymową krakowsko-poznańską) nie wpływają na postać hasła. Tak 
więc cytat: gotowadź rosół … znajdziemy w haśle gotować. Cechy fonetyczne 
w końcówkach fl eksyjnych nie zostały uwzględnione w wyrazie hasłowym, dla-
tego schnóńć znajdziemy pod schnońć.

Pary aspektowe połączono w jedno hasło, najpierw podawana jest forma nie-
dokonana, następnie dokonana, np. dusić – udusić. Dla zachowania konsekwen-
cji zapisu w okrągłym nawiasie podawane są czasowniki niedokonane, które nie 
wystąpiły w zebranym materiale, ale odnotowano ich postaci dokonane, np. (dro-
bić –) podrobić. Osobne hasła stanowią czasowniki, między którymi została 
zerwana więź semantyczna (lać i zalać), różniące się krotnością lub gdy forma 
podstawowa istnieje tylko teoretycznie, np. ucierać, ponieważ brak cierać. 

Regularne znaczeniowo imiesłowy odnotowane są pod odpowiednim hasłem 
czasownikowym, np. emaliowany pod emaliować.

Formy stopnia wyższego lub najwyższego przymiotników i przysłówków uję-
te zostały w artykule hasłowym formy podstawowej, np. najsmaczniejszy pod 
smaczny. Podobnie rzecz się przedstawia z formami zaprzeczonymi, np. niehi-
gieniczne znajdziemy pod higieniczny.

2) Znaczenie – podano w pojedynczym, górnym cudzysłowie, np. jabol – 
‘tanie wino złej jakości’. Kolejne podznaczenia są ponumerowane (np. kromka, 
krómka – 1. ‘pierwszy, półokrągły kawałek z bochenka chleba’; 2. ‘środkowy, 
płaski kawałek chleba’; 3. ‘gruby kawałek chleba’) lub oznaczone kolejnymi lite-
rami alfabetu, jeśli chodzi o niewielkie modyfi kacje semantyczne, np. makowiec 
– ‘ciasto z makiem’: a. ‘w postaci rolady’; b. ‘w postaci masy makowej rozłożonej 
na cieście drożdżowym, kruchym lub innym’.

3) Cytat – zapisany fonetycznie czcionką pochyłą (Zasady zapisu cytatów – 
zob. dalej). Jako pierwsze w sekcji cytatów przytoczono najciekawsze ze wzglę-
dów kulturowych i narracyjnych fragmenty (z tego też powodu niektóre cytaty 
są dość obszerne); pod koniec grupowano pojedyncze wyrazy. Niemniej ważne 
jest odnotowanie ich występowania na danym terenie w celach porównawczych 
lub zanotowanie postaci fonetycznej.

4) Lokalizacja – podana w nawiasie okrągłym po cytacie. Jeśli nazwy miej-
scowości nie poprzedza cytat, oznacza to, że chodzi o formę ogólnopolską (ma-
zur – ‘ciasto na kruchym spodzie, z obfi tą, słodką polewą, przygotowywane na 
Wielkanoc’: (Kuczków)), zgodną z wyrazem hasłowym (glon – ‘gruby kawałek 
chleba’: (Marszew)) lub poprzedzającą lokalizacją, np. pijany jak… – ‘bardzo 
pijany’: bela … (Lenartowice); (Pleszew); (Sośniczka); świnia … (Lenartowice). 
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5) Informacja gramatyczna – podawana dla ujednoznacznienia przynależno-
ści do części mowy (czas. – czasownik, przym. – przymiotnik, przysł. – przysłó-
wek, rzecz. – rzeczownik, np. piec – rzeczownik lub czasownik), w przypadku 
form bez regularnej odmiany (np. poprawiny – bez l. poj. [bez liczby poje-
dynczej]), odnosząca się do frekwencji form (bazia – często w l. mn. [często 
w liczbie mnogiej]).

6) Informacja słowotwórcza – podawana przy zdrobnieniach (zdr.) i  for-
mach pieszczotliwych (pieszcz.), które licznie występowały w zebranym mate-
riale. Z  jednej strony wpływ na to miały cechy realne przedmiotów (chodziło 
o rzeczy niewielkich rozmiarów – taborecik), z drugiej emocjonalny stosunek 
informatorów, np. mamusia, pisaneczka. O przynależności do poszczegól-
nych grup decydował kontekst, w jakim znalazł się dany wyraz. Jako informację 
słowotwórczą potraktować można również kwalifi kator świadczący o stosunku 
emocjonalnym nadawcy (emoc.). W pewnym sensie są to też informacje o cha-
rakterze modalnym.

7) Odsyłacze mają dwie formy grafi czne i odsyłają:
→ do wariantu podstawowego hasła (np. krómka → kromka, namoczyć → 

moczyć) lub stałych połączeń wyrazowych, np. latowy → kuchnia latowa,
 do fotografi i znajdujących się po zasadniczej części słownika.

Zasady zapisu cytatów

W poszczególnych tomach serii Wielkopolskie słowniki regionalne zdecy-
dowano się na stosowanie uproszczonego zapisu tekstów. Oznacza to wyko-
rzystanie znaków ortografi cznych alfabetu polskiego zamiast znaków alfabetu 
fonetycznego. Ma to na celu uprzystępnienie słownika jak najszerszemu gronu 
odbiorców, również tym, którzy nie znają zasad transkrypcji fonetycznej i dla 
których odczytanie następującego fragmentu mogłoby sprawić kłopoty: z masu̯a 
| moš takum forymke ku̯aӡ́ež masu̯o | i može byӡ́ z masu̯a | kupui̭eš s cukru | 
s xleba | luӡ́e ṕ i̯ekĺ i | baraŋ́ḱ i ǁ. Tymczasem przedstawienie tego wyimka zna-
kami alfabetu polskiego, ale z zachowaniem zasad lokalnej wymowy, pozwala 
przeczytać tekst bez większych problemów: z  masła … mosz takóm forymke 
kładzież masło … i może być z masła … kupujesz z cukru … z chleba … ludzie 
piekli … baranki …

Szczegółowe zasady stosowanego w słowniku zapisu przedstawiają się na-
stępująco:

– samogłoska u zapisywana jest za pomocą znaku u w pozycjach tych sa-
mych co w ortografi i ogólnopolskiej (kupić), natomiast w pozycjach z gwarową, 
podwyższoną artykulacją stosuje się znak ó, np. dóm, słóńce;
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– samogłoski nosowe zapisywane są jako połączenia samogłoski z odpo-
wiednim elementem nosowym umieszczonym w indeksie górnym, np. z mónki, 
kolendnicy, z tóm kolorowóm takóm, krencone; znaków ą ę używa się jedynie przed 
l ł (sygnalizują wtedy głoski o e jak w polszczyźnie ogólnej, np. wybuchnął, za-
częły) i w rzadkich przypadkach wymowy synchronicznej, np. nachlać się;

– labializacja zapisywana jest przez u w indeksie górnym, np. uojej!, muożna;
– pośrednia wymowa samogłosek sygnalizowana jest przez umieszczenie 

elementu słabszego, dodatkowego w indeksie górnym, np. wszyskuoe;
– udźwięcznienia między wyrazami zaznacza się, jeżeli wynikają z wymowy 

krakowsko-poznańskiej (np. kupidź ale, opłateg i), natomiast jeśli udźwięcznienia 
lub ubezdźwięcznienia wynikają z właściwości fonotaktycznych polszczyzny, to 
nie zapisuje się ich, np. nosili też ... – zapisujemy na końcu ż, mimo że wszyscy 
wymawiamy bezdźwięcznie sz; zapis na kościah albo oznacza dźwięczną wy-
mowę spółgłoski, zaś na kościach albo – bezdźwięczną, podobnie: siorbież albo 
– dźwięcznie, siorbiesz albo – bezdźwięcznie;

– znak v sygnalizuje dźwięczną wymowę (np. śvinia) w przeciwieństwie do 
bezdźwięcznej z w, np. świnia;

– łącznik oznacza rozdzielną wymowę głosek (np. od-żywcze) lub opuszcze-
nie głosek przy szybkim tempie mowy, np. kluseczk-albo;

– wielokropek: ze spacjami z obu stron to pauza w wypowiedzi (np. kociubki 
no … rośnie to na krzewie …), następujący bezpośrednio po ciągu liter bez spacji 
sygnalizuje formy niedokończone (np. po prostu sie zab… idzie sie …), wewnątrz 
wyrazu (otoczony literami z obu stron) oznacza pauzę w czasie artykulacji;

– nawias kwadratowy używany jest dla oznaczenia:
– dwóch lub więcej rozmówców (R1, R2 itd.), np. [R1:] w Piersze Świento 

było … śniadanie rodzinne … [R2:] wielkanocne …;
– kwestii osób przeprowadzających nagranie, np. [Czy był praktykowany 

zwyczaj obdarowywania się pisankami w Wielkanoc?] no u naz jeszcze jest … 
[Jak to wygląda?] na przykład pod kościołem zamieniam sie znajomymi …;

– uzupełnień od redakcji wyrazów i  ich cząstek, które mają ułatwić zrozu-
mienie fragmentu, np. w Wielki Czwartek [przychodził] zajónczek …, normalnie 
ta[k] jak zabawa … ;

– wyjaśnień od redakcji wyrazów niezrozumiałych bez znajomości szerszego 
kontekstu, np. najpierw nakrywano go [=stół] białym obrusem …;

– opuszczeń fragmentów wypowiedzi nieistotnych dla ilustrowanego w cyta-
cie hasła, np. skopek … […] no takie wiadereczko takie … tylko że to dżrzewniane 
było … nie? …
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alkierz – ‘mały pokoik znajdujący się 
obok pokoju głównego’: mały pokoik wła-
śnie przy tym duży… do tego dużego to … 
alkierz sie nazywał … (Nowy Olesiec); to 
kiedyś sie chyba tag nazywało … w alkierzu 
to to to tam gdzie sie śpi … to koo sypial-
ni coś takiego a … (Witaszyce); alkierz … 
(Marszew); (Nowa Wieś).

alkohol – ‘ogólna nazwa napojów wy-
skokowych’: [Ziemniak] może być wyko-
rzystany … na monczki ziemniaczanom spo-
żywczom alkohol … (Kotlin); frytki som … 
cipsy … ludzie też robiom z tego [=ziemnia-
ków] … właśnie alkohol … spirytus … (Ple-
szew); no spryd no jes to alkohol tak czy nie 
inaczy do … do wypicia i do spożywania 
… (Kuczków); nabombać się nachlać się … 
albo nawalić się można … […] upić się na-
pić się za dużo alkoholu … (Pleszew).

alkoholik – ‘osoba nadużywająca alko-
holu’: alkoholik … bimbrownik … (Kucz-
ków); (Dobrzyca).

aluminiowy – ‘zrobiony z aluminium’: 
no normalne garki … takie … aluminiowe 
… nie! … te … emaliowane czy … czy … czy 
ze stali nierdzewnej teraz som tam … (Soś-
nica); garnuszek … no to jes … garnuszek 
… jak ci wytłumaczyć garnuszeg no jes taki 
mały garnuszek … z uchem takym … meta-
lowy albo taki … aluminiowy polewany taki 
… (Sośnica).

andrut – ‘rodzaj wypiekanych słodyczy 
w postaci cienkich, okrągłych wafelków’: 
no adrud jes to … wafelek … który sie robi 
… z mónki … z … wody i … z dodatkiem ja-
kiegoś cukru … bardzo cieniutki jes to an-
drut … (Kuczków); andruty to … […] wafl e 
… (Józefów); (Dobrzyca); 42.

aneks – ‘mały pokoik znajdujący się obok 
pokoju głównego’: aneks … (Witaszyce).

angielka – ‘rodzaj kuchni węglowej 
z płytą, paleniskiem, piekarnikiem i po-
pielnikiem’: [Angielka] jes to piec … kuch-
nia wenglowa z piekarnikiem … (Pleszew).

anioł – ‘postać kolędnika w białym stro-
ju, z aureolą i skrzydłami’: kolendnicy […] 
[przebrani byli] za czszech króli za zwiy-
rzynta za anioła za diabła … (Pleszew); 
kolendnicy … […] przebierali sie za na 
przykład za niedźwiadka … kolejny nosił 
gwiazde kolorowom … jeden z kolendników 
… za anioła … (Grodzisko); kolendnicy … 
[…] [byli przebrani za] króla anioła paste-
rzy i śmierć … (Sośniczka); przebrany jedyn 
jes w biały sukni … za anioła … za panne … 
nie? … za diabła … za kominiarza … z wi-
dłami jedyn tam właśnie … (Cieśle); kolen-
dnicy … […] [byli przebrani] za diabła … 
za … za anioła … (Broniszewice).

antygrypowy – ‘zwalczający grypę 
lub zapobiegający jej’: [Na syrop z czarne-

A
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go bzu] wyciska sie … te nasiona czy owo-
ce … […] takie takie parasole jakby … i … 
z tego sie wyciska i z tego sie ten … sok … 
z tego sie robi … właśnie ten … sok taki … 
powiedzmy leczniczy dodaje sie do herbaty 
czy … […] no dodaje sie do herbaty go … na 
przeziembienia na takie … antygrypowe o! 
… (Dobrzyca).

apetyt → mieć apetyt.

aromat – ‘przyjemny zapach czegoś’: 
można dodać … zioła … można dodać ko-
per można dodać szczypior lub pieprz i wte-
dy … ten ser beńdzie miał odpowiedni smag 
i aromat … (Grodzisko).
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B
baba – 1. ‘jedna z postaci przebierańców 
wielkanocnych, którzy odwiedzają sąsia-
dów’: kominiarz jakiś baba i chłop … no 
i … i taki z tóm kolorowóm takóm co śpie-
wał … i miał koszyg na jajkach … […] na 
Wielkanoc … (Grodzisko); 2. ‘słodkie cia-
sto pieczone w stożkowej formie (zazwy-
czaj z otworem w środku)’: [Na Wielkanoc 
pieczono] baby i mazurki … (Pleszew); to 
zazwyczaj [na Wielkanoc] sie piecze baby 
drożdżowe i krencone i serniki i mazurki … 
(Pleszew); pieczyste … pieczenie miensne 
różnego rodzaju te … zrazy … i rolady … no 
i bab… baby pieczone … (Grodzisko); ma-
zurki babki … to sóm … świonteczne … wiel-
kanocne … te … ciasta … mazurki i baby 
… serniki … (Tomice); [Tradycyjne po-
trawy w czasie śniadania wielkanocnego] 
no to jes biały barszcz … z kiełbasom … na 
szynce na kiełbacie z jajkami … wkrojony-
mi … no potem baba wielkanocna czyli bab-
ka … (Lenartowice); baby … drożdżowe … 
(Kuczków); (Sośniczka).

babcia – ‘matka matki lub ojca’: no kie-
dyś … nasze babcie … wtedy [=gdy kawałek 
chleba upadł na ziemię] całowały ten chleb 
… (Grodzisko); no w taki pergamin … per-
gamin mokry babcia robiła … ale potym 
żeby … zanim zawiezie na targ … to owija-
ła w liście … w liście rabarberu … żeby ono 
[=masło] miało chłodno … (Grodzisko); 
a kompot to tyż … w kostke kroisz dynie 

i osłodzisz troche … jakieś goździki sie tam 
dodaje to tego i … i jes kompocik … kiedyś 
… kompod lubiłam lubiłam … babcia robi-
ła … (Witaszyce); bóbr tak sie mówiło bober 
ale tak tak … groszeg albo bóbr moja bab-
cia gotowaa dodawaa do barszczu … bóbr 
… (Broniszewice); babcia jeszcze [do czer-
niny] dawała śliwki … (Pleszew); starsze 
babcie podej tóm patelke … tag różnie mó-
wili … (Pleszew); nie pamientam żeby moja 
babcia piekła chleb … babcia raczej kupo-
wała chleb jak … w sklepie … (Broniszewi-
ce); moja babcia robiła masło … w taki spo-
sób że … ona zbierała … z mleka najpierw 
śmietane … jag uzbierała jakomś tam iloś 
tej śmietany to wtedy … przelewała to do … 
specjalnej takiej kany … i ubijała takim ubi-
jakiem … tak długo ubijała … aż sie wytwo-
rzyło masło … (Broniszewice); z mojej bab-
ci tam jeszcze pamientam pyrczok to były … 
ziemniaki tarte surowe … […] gensty pla-
cek … (Pleszew); babcia robi [masło] w sło-
iku … w słoiku czepali … (Pleszew); moja 
babcia mówiła że wszystkie grzyby to bedki 
a prawdziwy grzyb to tylko prawdziwek … 
(Wieczyn); marmolada to jes ta … z owo-
ców sie robi … tam na przykład … co? … 
z wiśni … z wiśni … rozgotowujesz to i … 
i tak długo … i cukru dużo miszosz tak dłu-
go że ona … albo gotujesz że … z dwie go-
dziny … ocstawiasz ona sie styngnie i to jez 
marmolada … tak co babcia wie a tak to nie 
wiym … (Pleszew).
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babciny – ‘tu: dawny, stary, należący do 
innej epoki’: no to już były sposoby takie 
babcine całkowicie że … albo czeńź miensa 
sie … posegregowanego ponacierało solom 
… ubijało w beczkach … i te beczki to były 
… drewniane tak fajnie wyczyszczone … 
i tam sie u… ugniatało to mienso … no i tym 
chłodnych tych piwnicach takich … niepiw-
nicach ale w tych … chłodnych tych komo-
rach sie czszymało … miensko … (Nowy 
Olesiec).

babka – ‘słodkie ciasto pieczone w stoż-
kowej formie (zazwyczaj z otworem w środ-
ku)’: świenconka … […] [to] masło szyn-
ka chleb kiełbasa babka jajko … później 
pieprz sól chrzan musztarda … (Pleszew); 
jes to świenconka … […] tradycja to oczy-
wiście jajka … chleb … wendliny … maseł-
ko … babka mazurek … (Grodzisko); [Śnia-
danie wielkanocne zaczyna się] od zjedzenia 
poświenconych potraw dzieleniem sie jaj-
kiem … po kawoł… wszyskiego czea spróbo-
wać … to co było w koszyczku do świencon-
ki … a późni sie je żurek … jak ktoź lubi albo 
… no i śniadanie kiełbase babki … mazur-
ki … (Sośnica); świeńci sie sól pieprz … ba-
ranka wielkanocnego … jajka właśnie ma-
lowane … słodycze … chleb … wypieki takie 
typu babka … (Lenartowice); mazurki bab-
ki … to sóm … świonteczne … wielkanocne … 
te … ciasta … mazurki i baby … serniki … 
(Tomice); no różne som sposoby na babki … 
najczeńsciej som … po prostu ucierane żółt-
ka z cukrem … dodawane … ale zależy czy 
jes drożdżowa czy tam na proszku … potem 
sie dodaje … drożdże czy czy … proszek do 
pieczenia … cukier … jakiś tam olejki wani-
liowe coś takiego … i sie wypieka po prostu 
w formach … odpowiednich … (Lenartowi-
ce); babki robi sie z ciasta … drożdżowego … 
lub takie ucierane … (Sośniczka); (Bronisze-
wice); (Gizałki); (Jarocin); (Jedlec); 24.

babusia – ‘starsza kobieta’: to stare babu-
sie tag mówiły … kierzki … jak byłam mło-
da to stare busie … (Pleszew).

bagietka – ‘długa, pszenna bułka’: (Wi-
taszyce).

bal – ‘huczna zabawa z tańcami’: [Zapu-
sty to] karnawał … okres zimowych balów 
… (Sośniczka).

bar – ‘lokal gastronomiczny, w którym 
można zjeść i wypić’: (Lenartowice); (Ple-
szew).

baranek – ‘masło w  formie jagniątka 
przygotowywane do święconki i na Wiel-
kanoc’: była foremka … specjalna w który 
tam sie wkładało masełko … no i wycho-
dził … ściskało sie i  wychodził … bara-
nek … rzucało sie wtedy jeszcze … go do 
zimnej wody żeby on tak … sie nie rozle-
ciał żeby sie nie roz… (Pleszew); baranek 
świonteczny zazwyczaj był wykonywano 
z masła … aczkolwiek można go również 
wykonać z ciasta … (Grodzisko); baranek 
z masła był robiony … wkładało sie go do 
… takiej drewnianej foremki w kształcie 
baranka i mocno czea było to masło ugnia-
tać … no i później … po prostu wyjmowadź 
już uformowanego baranka … (Pleszew); 
świenconka … […] [to] baranek z masła … 
pisanki … szynka kiełbasa … chleb … sól 
z pieprzym … owoce i słodycze … (Sośnicz-
ka); świen conka … […] [to] chleb wendlina 
jajko sól pieprz chrzan pomarańczo różne 
o… słodycze … i bara… baranek … i buksz-
pan … (Pleszew); świonteczny baraneg jes 
zrobiony w foremce z ma… i jes wykonywa-
ny z masła a może być też różnie … wyro-
bu cukierniczego … (Pleszew); baraneg ro-
biony był z masła w specjalnej formie … 
(Sośniczka); robiłam … to som takie for-
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my drewniane … i w środek sie kładzie ma-
sło sie ściska … roztego i baranek gotowy 
… (Grodzisko); świonteczny baranek był … 
albo … z chleba … pieczony … we formie 
baranka … albo w formie robione był … 
baranek z masła … (Broniszewice); śwień-
ci sie sól pieprz … baranka wielkanocne-
go … (Lenartowice); baraneg najczeńściej 
był zrobiony dawniej z masła … wyciskany 
specjalnom formom … a ostatnio sie prakty-
kuje że som te baranki z cukru … albo z … 
[…] w ogóle wypiekane … takie typu chleb-
kowego … (Lenartowice); z masła … mosz 
takóm forymke kładzież masło … i może 
być z masła … kupujesz z cukru … z chle-
ba … ludzie piekli … baranki … (Tomice); 
[W święconce są] pisanki z jaj … baranki 
z masła … kiełbasa … pomarańcza … (Ja-
rocin); świonteczny baranek … z masła … 
form baranka wypełniano … wypełniano 
masłem … (Kotlin); specjalne forymki sóm 
w które sie wkłada masło i sie … baranka 
wyciska i kładzie sie na wode i jes baranek 
… (Kuczków); 47.

bawić sie – ‘spędzać przyjemnie czas’: 
ostatki … […] ludzie … bawióm się … je-
dzom i pijom … (Sośniczka); karnawał … 
bawimy sie … (Grodzisko).

(bazgrolić –) nabazgrolić – ‘ma-
lować’: no pisanka … […] albo malowa-
no normalnymi farbkami i … dzieci usia-
dły i … nabazgroliły co tam im … przyszło 
… fantazja po[d]powiadała i tyle … (Gro-
dzisko).

bazia – często w l. mn., 1. ‘kwiat wierz-
by w postaci puszystej kuleczki’: kto zjad 
… czym wiencej bazi sie … palm … bazi 
się zjadło … tyle czszeba było zjeź jajeg na 
Wielkanoc … (Sośniczka); [Zwyczaj zja-
dania bazi z palmy wielkanocnej] kiedyś 

był znany … […] miało szczeńście przyno-
sić … i zdrowie … (Pleszew); [Zjadanie bazi 
z palmy] miało chronić przed chorobami … 
(Pleszew); [Zjadanie bazi z palmy] mia-
ło służyć … miało to służyć żeby nie choro-
wać … w szczególności na choroby gardła … 
i górnych dróg oddechowych … (Pleszew); 
no kiedyś to [=zjadali bazie z palmy] … ro-
bili to ale tero to już wszysko zaniko … […] 
żeby był człowiek zdrowszy … (Cieśle); 
2.  ‘gałązka wierzby z puszystymi kulecz-
kami’: [Do dekoracji święconki używano] 
przeważnie gryczpan … i bazie jak były … 
(Sośnica); [Do święconki] miałaź i grycz-
pan … i bazie … (Tomice); 1.

baźka – ‘tu: szyszka’: liście zielone robiom 
i takie baźki zielóne sóm i to jes … chmiel … 
o! … (Józefów).

berbelucha – 1. ‘brudna ciecz’: berbe-
lucha no to jes brudnego coś … coś … jak-
kolwiek by nie było zwionzane z brudem … 
woda brudna i jakkolwiek czy … w kałuży 
i mówi sie berbelucha … (Kuczków); 2. ‘al-
kohol domowej produkcji’: różnie mówióm 
… bimber może być berbeluchóm lub wino 
… (Dobrzyca); 3. ‘niedoprawiona zupa’: 
berbelucha … to jes taka zupa … jakaś … 
wiysz … […] no zupa taka niedoprawiona 
niedo… (Witaszyce).

biblia – ‘zbiór ksiąg uznawanych przez 
chrześcijan i żydów za święte; zwykle czy-
tany podczas kolacji wigilijnej’: [Na kolację 
wigilijną] dwanaście potraw sie przygoto-
wuje … można też włożyć siano pod … ob-
rus … czyta sie Biblie i łamie sie opłatkiem 
z rodzinom i jeszcze sie … zostawia jedno 
naczynie dla gościa … (Pleszew); [Zwycza-
je wigilijne to] łamanie sie opłatkim … śpie-
wanie kolend … czytanie Biblii … (Sośnicz-
ka).
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bibuła – ‘rodzaj kolorowego papieru wy-
korzystywanego do wytwarzania ozdób’: 
pisanka … […] malowano jo … zanurzano 
w roztworze bibuły i … (Pleszew).

(bić –) ubić – ‘robić z  płynu pianę’: 
[Słodką śmietanę] można … przygotować 
deser można jom ubić … do ptysi do … do 
ciasta … do tortów … (Grodzisko); i moż-
na jom [=śmietanę] ubić … na przykład do 
placka … na dziecinny deser … (Pleszew).

biesiadnik – ‘uczestnik uroczystego po-
siłku’: opłatek … którym biesiadnicy sie ła-
mali … (Pleszew).

bimber – ‘produkowany w warunkach 
domowych napój o dużej zawartości alko-
holu’: (Dobrzyca); (Józefów); (Kuczków); 
(Witaszyce).

bimbrownik – ‘osoba nadużywająca al-
koholu’: alkoholik … bimbrownik … (Kucz-
ków).

biszkop, biszkopt – ‘słodkie, lekkie 
i suche ciasto’: biszkopt … ze śmietanom lub 
kremem … (Grodzisko); (Pleszew); biszkop 
… (Cieśle).

biszkopt → biszkop.

biszkoptowy – ‘zrobiony z biszkoptu’: 
z miensa czy biszkoptowóm? … rolade? … no 
to ubijamy jajka … dosypujemy monki cu-
kier … i pieczemy … i po upieczeniu … po-
sypujemy ściereczke cukrym i zwijamy … 
zwijamy na na … rulonik … (Sośnica).

blacha – 1. ‘metalowy arkusz’: wendzar-
ka może być murowana może być … z ja-
kiegoś … z blachy … (Pleszew); wendzar-
ka … u nas była bardzo prosta … ponieważ 

była to blacha … taka owinienta w taki … 
takom budke sie z tego robi… (Broniszewi-
ce); 2. ‘płaska forma do pieczenia ciast’: 
wyrabiano ciasto … nakładano … do blach 
… albo wyrabiano … bułki … chlebowe … 
takie w kształcie … owalnym podłużnym 
lub okrongłym … i to b… ono musiało jesz-
cze troche wyrosnońć i dopiero wyrośniente 
wstawiano do … pieca … nagrzanego pieca 
… (Marszew); na blasze … (Pleszew); (To-
mice); 49.

blaszany – ‘zrobiony z blachy’: wynglar-
ka była do na… to takie … specjalne … ta-
kie blaszane … blaszane takie … puszka 
tako blaszano … blaszane … z ronczką … 
(Nowa Wieś).

blaszka – ‘płaska forma do pieczenia 
ciast’: [Piec można] na blaszkach … w fo-
remkach … (Lenartowice); na blaszce … 
(Pleszew); (Sośniczka).

blat – ‘płyta stanowiąca wierzchnią część 
stołu’: stół [składa się] … z blatu i nóg … 
(Tomice).

blin – 1. ‘gruby, drożdżowy naleśnik’: 
[Bliny] to som takie … placki pieczóne na 
drożdżach z monki i mleka … (Grodzisko); 
[Bliny] to takie placki drożdżowe … (Ple-
szew); 2. ‘racuszek z ciasta drożdżowego 
smażony na głębokim tłuszczu’: bliny to ta-
kie smażone jak ponczki … nie? … na oleju 
… tak? … […] łyżkóm kładzone … ale łyż-
kom kładzone i takie niekształtne tak mi sie 
to kojarzy ale ja nie robiłam … (Grodzi-
sko); 3. ‘kluska ziemniaczana’: bliny to som 
takie pyzy ziemniaczane … (Pleszew).

(błogosławić –) pobłogosławić 
– ‘tu: obdarzać łaską Boga’: [Na chlebie 
robi się] znak krzyża … […] że chcesz żeby 
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to było pobłogosławióne i tyn … i było dobre 
… że szanujesz to … (Tomice).

bochenek, bochynek – ‘uformowa-
na bryła chleba’: moja rodzina była doś duża 
… i moja mamusia … i ja potem też piekłam 
… chleb na sześ bochenków chleba taki duży 
p… był piec … i swojski roboty to wszysko … 
(Nowy Olesiec); no bochenek sie kroi … robi 
krzyż … (Grodzisko); [Piec był] duży … no 
bo kwadratowy … no żeby … zależy ile bo-
chynków sie piekło … […] taki piedz mur… 
murowany i tam był sie ws… wsuwało bo-
chynki chleba … (Józefów); monke przesie-
wamy dodajemy drożdże i zakwasu wody soli 
wyrabiamy wszystko razem ciasto … odcze-
kujemy jak wyrośnie formujemy … bochenki 
chleba … i wkładamy do pieca … (Marszew); 
(Pleszew); (Sośnica); bochynek … (Pleszew).

bochynek → bochenek.

boleć – ‘sprawiać ból, cierpienie’: [Bazie 
z palmy zjadano] żeby nie bolało gardło … 
chronić cie przed chorobóm … (Pleszew).

borwinek – ‘roślina z  zielonymi, zi-
motrwałymi listkami i niebieskimi kwiatka-
mi; barwinek’: [Święconkę] przybierano? … 
no zieleni… zielonym tym … boro… bor… 
borwinkim czymsiś tam … (Gizałki); 2.

boże narodzenie, boże narodzy-
nie – ‘święta przypadające 25 i 26 grud-
nia’: najwiencej sie to właśnie robi … te 
potrawy z  indyka na Gwiazdke na Boże 
Narodzynie … (Pleszew); [Okres zabija-
nia świni to] Boże Narodzenie i Wielkanoc 
… (Gizałki); świniobicie jes to właśnie taki 
czas … kiedy … uznaje sie że brakuje … kie-
dyś tak było … że brakuje miensa … czszeba 
… skończyły sie zapasy … i czszeba … zabić 
świnie … i najczeńściej było to … na Wiel-

kanoc … albo też przed Bożym Narodze-
niem czyli wtedy kiedy som … u nas tak było 
… wtedy kiedy som takie wielkie … świenta 
… (Broniszewice).

boży → boże narodzenie.

bómblować – ‘pić zbyt dużo alkoho-
lu, nadużywać go’: [Gazer to] no ten co za 
dużo nadużywo … alkoholu … za dużo … 
bómbluje … (Kuczków).

brendka, bryndka – ‘spirytus barwio-
ny na fi oletowo, o przeznaczeniu przemy-
słowym; denaturat’: brendka … […] brynd-
ka to jes … denaturad inaczej … (Kotlin); 
brendka … (Jedlec); (Tomice); (Witaszy-
ce); 32.

brudny – ‘zanieczyszczony’: berbelucha 
no to jes brudnego coś … coś … jakkolwiek 
by nie było zwionzane z brudem … woda 
brudna i jakkolwiek czy … w kałuży i mówi 
sie berbelucha … (Kuczków).

brudzić sie – ‘przestawać być czystym’: 
naj… naj… bardziej brudzi sie właśnie dno 
garka … (Pleszew).

brynda – ‘spirytus barwiony na fi oleto-
wo, o przeznaczeniu przemysłowym; de-
naturat’: no to te … włosy co mo kura na 
tyn … na tyn to … bierzysz brynde … lejesz 
w miseczke … i nad ognim opolosz … nie? 
… (Tomice).

bryndka → brendka.

brytfanna – ‘metalowe naczynie 
(o średniej głębokości) do pieczenia lub 
smażenia’: [W kuchni używa się] głymbo-
ki talerz … późni patelnie rondel brytfanne 
… o! … (Pleszew); zwija sie to wszysko i sie 
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piecze … w brytfannie … no i powstajom 
pyszne roladki … dobry sos … (Lenartowi-
ce); pyrczok to jes … z zimniaków z tegó … 
y… z tegó … świ… ze ziemniaków … star-
tych … i sie dokłado monki … i sie piecze 
na … na brytfannie w piecu czy jakoś kie-
dyś kiedyś tak robiło pyrczoki … (Gizałki); 
[Pieczyste] normalnie pieczymy na patel-
ni mienso … czy w brytfannie … (Pleszew); 
37, 49.

buczpan – ‘żywopłotowy krzew ozdobny 
wykorzystywany do dekoracji wielkanoc-
nych (np. koszyczka ze święconką, baran-
ka z masła)’: zazwyczaj buczpan … i można 
też ubrać [koszyczek ze święconką] palma-
mi … zależy jak ktoś uważa … (Pleszew); 
do dekoracji świenconek był gryczpan … tak 
zw… gryczpan buczpan … zależy jak kto 
wypowiada to … (Broniszewice); 3.

budyniowy – ‘zrobiony na bazie budy-
niu’: [Na karpatkę] czszeba upiec ciasto … 
z monki i jajek … jak ostygnie przekłada sie 
je kremem budyniowym … (Pleszew).

bukszpan – ‘żywopłotowy krzew ozdob-
ny wykorzystywany do dekoracji wielka-
nocnych (np. koszyczka ze święconką, ba-
ranka z masła)’: [Święconkę przybierano] 
najczyńściej to takimi gałoncz… gałonzka-
mi z gryczpanu czy tam bukszpanu … (Ple-
szew); świenconka … […] [to] chleb wen-

dlina jajko sól pieprz chrzan pomarańczo 
różne o… słodycze … i bara… baranek … 
i bukszpan … (Pleszew); jes to świencon-
ka … […] zazwyczaj używano do dekoracji 
bukszpanu … który też ma specyfi czny za-
pach i kojarzy sie właśnie ze świentami Wiel-
kiejnocy … (Grodzisko); świencone sie prze-
ważnie dekoruje bukszpa… wykorzystujonc 
bukszpan … i ewentualnie kwiatki wiosenne 
… (Lenartowice); (Soś niczka); 3.

buła – ‘rodzaj pieczywa o niewielkim, 
okrągłym lub podłużnym kształcie’: (Ple-
szew).

bułeczka – 1. zdr., ‘rodzaj pieczywa 
o  niewielkim, okrągłym lub podłużnym 
kształcie’: [Na śniadanie] no kawe zbożo-
wom … bułeczki … klebek z masełkiem … 
jajeczko … kiełbaska … (Pleszew); bułecz-
ka … (Grodzisko); 2. pieszcz., ‘wysuszona 
i zmielona lub starta bułka, której używa 
się m.in. do panierowania’: poladź maseł-
kiem z bułeczkom … (Pleszew).

bułka – 1. ‘uformowana bryła chleba; 
bochenek’: proces ten trwał dwa dni … na 
pierwszego dnia wieczorem … wykonywano 
zarabianie tak zwany roszczyn … wsypywa-
no monkę … do niej … do dzieży to jes … ta-
kie naczynie … wykonane z drewna … do 
którego … wsypywano monkę … dodawano 
wodę … mleko … najlepiej mleko kwaśne … 
i mieszano … dodawano również … zakwas 
… czyli … zakwas który wykonany wcze-
śniej został z monki i z wody … nastempnie 
kopyściom wymieszano … te wszyskie pro-
dukty … przykrywano kocem … i stawiano 
w cieple na całom noc … nastempnego dnia 
… dodawano monkę … i wyrabiano ciasto 
… nakładano … do blach … albo wyrabia-
no … bułki … chlebowe … takie w kształ-
cie … owalnym podłużnym lub okrongłym 
… i to b… ono musiało jeszcze troche wy-
rosnońć i dopiero wyrośniente wstawiano do 
… pieca … nagrzanego pieca … (Marszew); 
2.  ‘rodzaj pieczywa o  niewielkim, okrą-
głym lub podłużnym kształcie’: makiełki 
mogom być … z kluseg i z bułki … do … buł-
ki parze mas… mlekiem goroncym i doda-
je do tego mak … (Pleszew); [Jak się robi 
kotlet mielony?] mienso mielone … do tego 
sie dodaje … bułke namoczonom w mleku 
sie odciska i sie dodaje jajko … i przypra-
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wy … (Sośnica); to jes podobne [do kaszan-
ki] tylko zamias kaszy jes bułka … i to jes 
bułczanka … (Pleszew); kajzerka [to] buł-
ka … (Broniszewice); jagodzianka to som 
bułki … (Pleszew); no sóm różne sposoby 
[na makiełki] bo … i z bułki … bułke cze-
ba namoczyć w mleku dodać bakalie … mak 
… niektórzy go robiom z makaronem i do-
datkiem bakalii … (Sośnica); kajzerka to jes 
bułka … (Pleszew); [Kajzerka] to bułka jes 
… (Cieśle); (Józefów); (Witaszyce); klop-
sy mienso mielone doprawione … cebulkom 
… pieprzem solom i … jajkiem i … można 
dołożyc bułke namoczonom … (Pleszew). → 
bułka tarta.

bułka tarta – ‘wysuszona i zmielona 
lub starta bułka, której używa się m.in. do 
panierowania’: brokuł … […] no tak samo 
można zjadadź jak kalafi or … sałatki moż-
na też sparzydź robić … dodawać do sałatek 
… można gotować z bułkom tartom zjadać 
… (Lenartowice); sałatke można ugoto-
wać brokuła polać go ma… tartom bułkom 
… lub bitom śmietanom … (Jedlec); [Na ko-
tlet schabowy] bierze sie … schab roz… roz-
czszepuje sie na … rozklepuje sie go … do-
daje sie … sól pieprz … jajko … zamacza 
sie w jajku i tek… tartej bułce … (Sośnica); 

[Jak się robi kotlet mielony?] mienso mielo-
ne … do tego sie dodaje … bułke namoczo-
nom w mleku sie odciska i sie dodaje jajko … 
i przyprawy … no i … dobrze wy… czszeba 
wyrabiać … potym … w bułce tartyj … (So-
śnica); (Tomice).

busia – ‘starsza kobieta’: to stare babusie 
tag mówiły … kierzki … jak byłam młoda to 
stare busie … (Pleszew).

butelka – ‘naczynie o  wąskiej szyj-
ce i małym otworze, służące do przecho-
wywania płynów’: [Na wino] zbierało sie 
modraki … i i sie zylywało tylko kwiaty … 
i kwiaty sie … wlewało sie w te kwiaty wode 
… postawiało sie to na słóńce … i to mu-
siało stać … aż puściło kolor i … i całoź jak 
to mówiónc tyn sok … i potem sie wyciskało 
i dopiro wlywało w bu… w butelki … i tam 
musiało sie wygarować … (Kuczków); [Do 
zsiadania się mleka służyły] butelka albo 
słoik … (Pleszew).

butla – ‘stalowe naczynie do przewoże-
nia i przechowywania gazu’: tag jak wspo-
mniaam [piecyk] gazowy wienc … jes po-
czszebna w  środku butla … z  gazym … 
(Broniszewice).
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całować – pocałować – ‘dotykać 
czegoś wargami’: [Jeśli na podłogę upadnie 
chleb, to] sie podnosi go i sie całuje starym 
zwyczajem … (Pleszew); podnosisz żeby po-
całujesz … (Pleszew); całuje się go [=chleb] 
… (Sośniczka); no ja całuje i … […] nie wy-
rzucam … nigdy chleba nie wyrzucam nigdy 
… (Grodzisko); powinno sie chlebek poca-
łować … jag jak spadnie coś … (Pleszew); 
[Jeśli na podłogę upadnie kawałek chleba] 
no całuje sie żeby … przeprasza … (Cieśle); 
[Jeśli na podłogę upadnie kawałek chleba, 
to] czeba podnieś … […] podnieź i pocało-
wać … zawsze mówili że k… chleb czsze-
ba szanować … (Sośnica); (Gizałki); jeżeli 
upadnie kawałek chleba podnosi sie i całuje 
sie ten chleb … (Broniszewice); (Jedlec); to 
sie podnosi [chleb] z zimi i sie … całuje … 
i sie … po prostu ponownie jóm smaruje a to 
co spadło to czszeba … (Kuczków); należy 
go [=chleb] podnieś … i pocałować … (Le-
nartowice); (Tomice).

cedzak – ‘to, co służy do odsączania pły-
nów’: [Ser] należy właśnie przecedzić przez 
… pielucha … takóm … zapomniałam jak 
na to mówiom … cedzak … taki … […] 
uformować … (Broniszewice).

cedzakowy → łyżka cedzakowa.

cedzić – occedzić, odcedzić – 
przecedzić – ‘odsączać płyn od innych 
produktów’: jeżeli [mleko] jest … bardzo 

mocno skwaszone … […] wtedy należy je 
podgrzać … a nastempnie przecedzić … i od-
dzielić serwatka … od tego sera … (Broni-
szewice); czeba jom [=ściereczkę] zawsze 
położyć … żeby mleko occedzić … (Cieśle); 
cedzi sie … (Grodzisko); z tego mleka śmie-
tane należy od… odcedzić … (Grodzisko); 
przecedzić … (Grodzisko); no occedzić 
czszeba … (Pleszew); kluski nagusy to … 
jak sie robiło … z goto… ze surowych ziem-
niaków … […] czeba uczszyć ziemniaki … 
przecedzić przez gaze … i do tego sie dodaje 
gotowanych ziemniaków … i pote sie … ten 
sos … sok co sie od…cedzi te ziemniaki … 
na dole jes taki … (Sośnica); przecedzić … 
(Pleszew); odcedzić … (Witaszyce).

cegła – ‘kawałek jakiejś masy (np. gli-
ny i piasku) o kształcie prostopadłościa-
nu’: chleb … piec … jest … dokładny opis 
… no jes z cegły … (Pleszew); piec chlebowy 
był szczególnym … takim elementem każde-
go domu … był wykonywany … […] gliny 
… lub cegły … nawet czasem z kamienia … 
(Marszew); najprościej to robiono [wędzar-
kę] z beczki metalowej … nie może mieć 
… ani dna ani … wierzchu … bez dna bez 
wierzchu beczka … z cegieł … […] było ta-
kie palenisko na ziemi normalnie stawiano 
i na to palenisko … (Pleszew); oszczsze noże 
na … dużyj takij piaskowej osełce … […] 
kiedyś sie oszczszyło na cegle … no … jag nie 
było piaskowca … jakiegoś to … na cegle … 
(Dobrzyca).

C
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ceramika – ‘suszone i wypalane wyro-
by z gliny’: [Świeże masło zawijano] w per-
gamin ponieważ masło jes bardzo tłuste i … 
[…] a teraz to można wkładać … w pudełka 
albo no … kto sobie co życzy to może bydź 
naczynie … z ceramiki … (Pleszew).

chabry – ‘wykradanie owoców z cudze-
go sadu’: [Iść] na chabry … (Witaszyce).

chałka – ‘słodka, podłużna bułka z cia-
sta drożdżowego zapleciona w warkocz’: 
kołacz to jest taki … takie ciasto … pieczywo 
… ta[k] jak duża chałka o! … (Witaszyce).

chamsnońć, chapnońć, chapsnońć 
– ‘ugryźć’: chapsnóńć … no to z  talyrza 
chapsnóńć kawołek chleba no tam … no … 
czy … wyndliny … (Pleszew); chapnońć … 
(Pleszew); chamsnóńć … (Sośniczka).

chapnońć → chamsnońć.

chapsnońć → chamsnońć.

chentka → mieć chentke.

chlapsnońć – ‘przyjąć jakiś płyn’: chlap-
snońć to wypić … (Lenartowice).

chleb, kleb – ‘podstawowe pieczywo 
w kształcie bochenka’: moja rodzina była 
doś duża … i moja mamusia … i ja potem 
też piekłam … chleb na sześ bochenków chle-
ba taki duży p… był piec … i swojski robo-
ty to wszysko … (Nowy Olesiec); [Żeby zro-
bić chleb] do naczynia kładziemy monke 
… dodajemy zakwas … dodajemy wode … 
drożdże roszczynamy … no i dajemy żeby … 
urosło … zarabiamy i postawiamy … w od-
powiednie miejsce … żeby to ciasto rosło 
… (Pleszew); rozpalało sie w piecu drew-
nem … rozgrzewało sie piec … do czerwo-

ności … jak wypaliło sie drewno wymiatło 
sie … wszysko z pieca … kropiło sie wodóm 
i na rozgrzany … palniku układało sie … 
palenisku układało sie bochenki … zamyka-
ło sie piedz na … na godzine i po godzinie 
wycióngało sie chleb … (Marszew); i dopiero 
do dobrze nagrzanego pieca … ws… po wy-
jeńciu … wengli … wstawiano przygotowa-
ne wcześniej bułki chleba … pieczono około 
pótorej godziny … (Marszew); [Na kolację 
je się] chleb z białym serem … pomidorym 
sałatom … (Sośnica); świenconka … […] 
[to] baranek z masła … pisanki … szynka 
kiełbasa … chleb … (Sośniczka); świencon-
ka … […] [to] masło szynka chleb kiełba-
sa babka jajko … później pieprz sól chrzan 
musztarda … (Pleszew); śniadanie wielka-
nocne … […] to jes żur może być … jajko 
chleb … szynka … (Pleszew); jes to świen-
conka … […] tradycja to oczywiście jajka … 
chleb … wendliny … masełko … babka ma-
zurek … (Grodzisko); świonteczny baranek 
był … albo … z chleba … pieczony … we for-
mie baranka … albo w formie robione był … 
baranek z masła … (Broniszewice); świeńci 
sie sól pieprz … baranka wielkanocnego … 
jajka właśnie malowane … słodycze … chleb 
… (Lenartowice); z masła … mosz takóm fo-
rymke kładzież masło … i może być z ma-
sła … kupujesz z cukru … z chleba … lu-
dzie piekli … baranki … (Tomice); robi sie 
na chlebie znak krzyża … (Pleszew); [Jeśli 
na podłogę upadnie chleb, to] sie podno-
si go i sie całuje starym zwyczajem … (Ple-
szew); [Jeśli na podłogę upadnie chleb, to] 
podnosi sie go z podłogi … (Pleszew); znak 
krzyża [robi się] na chlebie … (Grodzisko); 
żegna sie chleb … (Sośnica); znak krzy-
ża … przeżegnać chleb należy … (Lenarto-
wice); no kiedyś … nasze babcie … wtedy 
[=gdy kawałek chleba upadł na ziemię] ca-
łowały ten chleb … (Grodzisko); no ja ca-
łuje i … […] nie wyrzucam … nigdy chleba 
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nie wyrzucam nigdy … (Grodzisko); jeżeli 
upadnie kawałek chleba podnosi sie i cału-
je sie ten chleb … (Broniszewice); [Jeśli na 
podłogę upadnie kawałek chleba, to] cze-
ba podnieś … […] podnieź i pocałować … 
zawsze mówili że k… chleb czszeba szano-
wać … (Sośnica); [Jak robiło się chleb?] 
monka sól woda zakwas … wyrobienie do-
brze ciasta … ocstawienie do garowania … 
po przynajmiej godzinie przerobienie jeszcze 
raz tego ciasta … ocstawienie na chwile i do-
piero włożenie do rozgrzanego pieca … (Ple-
szew); [Piec był] duży … no bo kwadratowy 
… no żeby … zależy ile bochynków sie piekło 
… […] taki piedz mur… murowany i tam 
był sie ws… wsuwało bochynki chleba … 
(Józefów); nie pamientam żeby moja babcia 
piekła chleb … babcia raczej kupowała chleb 
jak … w sklepie … (Broniszewice); kiedyś to 
było takie … nie? … palinisko to było org… 
to był najlepszy chleb jak te wiejskie chleby 
… to było taki piec … (Pleszew); najczeńściej 
pieczono chleb … z monki żytniej czasamy 
dosypywano … monki pszennej … ale rów-
nież pamientam że … pieczono ciemny chleb 
z monki razowej … z takiej monki która … 
tylko raz była przemielona wienc … grubo-
ziarnista … był to chleb o kolorze … ciem-
nym … bardzo smaczny … (Marszew); po-
lewka to jest … tradycyjna taka zupa którom 
sie gotuje na … maślance można gotować … 
i zjada sie z krojonym chlebem na przykład 
… (Lenartowice); snelka to jes … no widzisz 
… i teraz … snelka to sóm … dwa rodzaje … 
albo … mówili że nieraz smelke zalewali … 
chleb … zalewali goroncom wodom … i troche 
dokładali tłuszczu … albo smelke też mówi-
li jak zalewali … mleko gotowane i … chleb 
zalewali chlebem gotowanym też mówili 
snelka … (Sośnica); no … taką … łopatą sie 
wyjmuje [chleb z pieca] … (Pleszew); skibki 
chleba … (Dobrzyca); zarabianie chleba … 
(Pleszew). → piec do chleba.

chlebek – pieszcz., ‘podstawowe pie-
czywo w  kształcie bochenka’: żegna sie 
chlebek … (Cieśle); na chlebku … (Ple-
szew); powinno sie chlebek pocałować … 
jag jak spadnie coś … (Pleszew); no pod-
pala sie [w piecu] pod tym żeby żeby sie 
rozpalił żeby był żar i dopiero sie wkłada 
ten chlebek … (Pleszew); [Na] śniadanie 
wielkanocne … […] [były] jajka kiełbasa 
biała … baranek z masła szynka … chle-
bek ciasto … (Kotlin); świeżonka lub sma-
żonka … […] świeże mienso pokrojone … 
w drobnom kostke … smażymy z cebulkóm 
… z majerankiem … pieprzem i solom … 
i gdy jez mienkie spożywamy z chlebkiem … 
(Pleszew).

chlebowy – ‘taki, który będzie chle-
bem’: i wyrabiano ciasto … nakładano … 
do blach … albo wyrabiano … bułki … chle-
bowe … takie w kształcie … owalnym po-
dłużnym lub okrongłym … (Marszew). → 
piec chlebowy.

chłop – ‘jedna z postaci przebierańców 
wielkanocnych, którzy odwiedzają sąsia-
dów’: kominiarz jakiś baba i chłop … no 
i … i taki z tóm kolorowóm takóm co śpiewał 
… i miał koszyg na jajkach … […] na Wiel-
kanoc … (Grodzisko).

chochelka – ‘duża łyżka do nabierania 
z garnka, wazy’: (Grodzisko).

chochla – ‘duża łyżka do nabierania 
z garnka, wazy’: chochla to jes właśnie na-
bierka … mało to jez nabierka a dużo to jes 
chochla … (Dobrzyca); (Cieśle); (Pleszew); 
(Sośnica).

chodzić – ‘o  potrawach: powoli osią-
gać stan docelowy (dogotowywać się, do-
piekać itd.)’: [Rosół] pomalutku sie gotuje 
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gdzieś do godziny czasu … znaczy sie … nie 
ma że sie gotować tylko tak … tak chodzi no 
… (Pleszew).

choinka – ‘iglaste drzewko ozdabiane 
w okresie bożonarodzeniowym’: [Wieczór 
wigilijny to] ubieranie choinki … przygoto-
wywanie stołu … przygotowywanie potraw 
wigilijnych … no i  czekanie na pierszom 
gwiazdke … […] i  po wieczerzy kolendy 
śpiewamy … no … (Pleszew); 7.

choroba – ‘funkcjonowanie organizmu 
w  stanie niepełnego zdrowia’: [Zjadanie 
bazi z palmy] miało chronić przed choro-
bami … (Pleszew); [Zjadanie bazi z palmy] 
miało służyć … miało to służyć żeby nie 
chorować … w  szczególności na choroby 
gardła … i górnych dróg oddechowych … 
(Pleszew); [Zjadanie bazi z palmy] miało 
chronić … chorobe gardła … (Sośnica).

chorować – ‘niedomagać na zdro-
wiu, być chorym’: [Zjadanie bazi z pal-
my] miało służyć … miało to służyć żeby 
nie chorować … w szczególności na choro-
by gardła … i górnych dróg oddechowych 
… (Pleszew).

chory I  – przym., ‘niedomagający na 
zdrowiu’: wiym że chyba jak dziecko było 
chore to … rozgrzany [łój] i sie nacierało … 
no … nacierało sie klatke piersiowóm … ple-
cy … (Pleszew).

chory II – rzecz., ‘osoba podupadła na 
zdrowiu’: dla chorego … moja mamusia 
… jak byłyśmy … dzieciaki małe … to za-
wsze nam gotowała rosołki … z gołombków 
… z lanom kluseczkom … rosołek był … był 
przepyszny … (Pleszew); rosołek [z gołębi] 
… […] przyrzondza sie dla dzieci i chorych 
… (Kotlin).

chrusty – bez l. poj., ‘cienkie, kruche 
ciasteczka w kształcie kwadracika z otwo-
rem, smażone na głębokim tłuszczu’: chru-
sty … […] zagniata sie monke … z żółtka-
mi … i z kwaśnom śmietanóm … z odrobinom 
proszku do pieczenia … i po zagnieceniu … 
kroi sie odpowiednie kształty i wrzuca sie na 
rozgrzany olej … (Grodzisko); chrusty … 
[…] no ciasto czszeba zarobić … i później … 
ciasto sie wałkuje … wycina sie … prosto-
konty … i sie robi chrusty … (Broniszewi-
ce); (Cieśle).

chruścik – często w  l. mn., ‘cienkie, 
kruche ciasteczko w kształcie kwadraci-
ka z otworem, smażone na głębokim tłusz-
czu’: [Na tłusty czwartek] ponczki sie piecze 
… […] chruściki … (Sośnica); chruściki … 
[…] to do monki masła i śmietany … robi 
sie ciasto … tag jag na makaron … rozwał-
kować … nastympnie … wykroić takie pro-
stokonty … uformować chruścig i włożydź 
na goroncy tłuszcz … tyle … (Pleszew); to 
som chruściki … […] no som dwa rodzaje … 
można zrobić ciasto parzone … i może być 
zrobione som z… kruche … (Pleszew); chru-
ściki … […] robi się ciasto … kruche … póź-
nij sie kraje kwadraciki na środku sie robi 
dziurke sie wywija i smaży sie na tłuszczu 
… (Sośniczka); no faworki albo chruściki 
tak … mogom być faworki … (Grodzisko); 
(Cieśle).

chusteczka → chusteczka higie-
niczna.

chusteczka higieniczna – ‘jedno-
razowa chusteczka wykonana z papieru’: 
niktóre pisanki to sóm robióne … gotujesz 
… potym rysujesz wzorek woskiem … i to 
wkłodosz do farby … jak to już sie zafarbu-
je … to tam gdzie miaaś wosk … ścirosz to 
tym … no … chusteczkóm higienicznóm czy 
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coź i zostaje taki wzór biały … nie? … (To-
mice).

ciastko – ‘niewielki, słodki wypiek’: 
ciastka … (Dobrzyca).

ciasto – 1. ‘masa powstała ze zmieszania 
mąki i wody lub mleka, niekiedy też droż-
dży, jaj, tłuszczu lub przypraw’: no po prostu 
sie ciasto … złancza … kula sie … (Pleszew); 
[Na naleśnik się] urabia ciasto i smaży na 
pateli … (Gizałki); baranek świonteczny za-
zwyczaj był wykonywano z masła … acz-
kolwiek można go również wykonać z cia-
sta … (Grodzisko); chruściki … […] robi 
się ciasto … kruche … późnij sie kraje kwa-
draciki na środku sie robi dziurke sie wywi-
ja i smaży sie na tłuszczu … (Sośniczka); 
ponczki zarabiamy drożdżowe ciasto … po 
wyrośnieńciu … kulamy … okrongłe kulecz-
ki no i wkładamy na … rozgrzany głemboko 
tłuszcz … (Broniszewice); no to sie robi … 
ciasto na pierogi … i robi sie … farsz z ka-
pusty i grzybów … sie mieli … przysmażo 
i … i takie robi uszka … (Tomice); [Kołacz 
to] placeg okrongły … […] z ciasta drożdżo-
wego pszennego … (Pleszew); musi … cia-
sto wyrosnońć … (Cieśle); monke przesiewa-
my dodajemy drożdże i zakwasu wody soli 
wyrabiamy wszystko razem ciasto … (Mar-
szew); rośnie … a tak zwane rucha się … 
tak kiedyź mówiono … że ciasto sie rucha 
… (Pleszew); (Kotlin); (Witaszyce); → cia-
sto parzone, kruche ciasto; 2. ‘wypiek, 
placek’: [Śmietanę słodką] można … przy-
gotować deser można jom ubić … do ptysi do 
… do ciasta … do tortów … (Grodzisko); 
[Na jabłecznik] robimy ciasto … nakłada-
my na to jabka … przykrywam je … i wsa-
dzamy do pieca sma… pieczemy go … po-
tem upiecze się … lukrujemy i zjadamy … 
(Pleszew); [Kolędników obdarowywano] 
słodyczami … jakimiś ciastami … owoca-

mi … (Pleszew); no świnconka … […] [to] 
chleb sól pieprz … baranek … z masła … ka-
wałe… jajka … kawałek ciasta … (Sośnica); 
piec chlebowy był szczególnym … takim ele-
mentem każdego domu … […] wstawiano 
przygotowane wcześniej bułki chleba … pie-
czono około pótorej godziny … suszono też 
w nim różne owoce … pieczono też ciasto … 
(Marszew); [Potrawy na śniadanie wielka-
nocne to] jajka kiełbaska … taka biała … 
żurek był … i tak ciasto i … (Gizałki); ma-
zurki babki … to sóm … świonteczne … wiel-
kanocne … te … ciasta … mazurki i baby … 
serniki … (Tomice); słodkie … […] [to] róż-
ne ciasta … placek z galaretkóm makowiec 
sernig jabłecznik … (Sośnica); [Na karpat-
kę] czszeba upiec ciasto … z monki i jajek … 
jak ostygnie przekłada sie je kremem budy-
niowym … (Pleszew); (Lenartowice).

ciasto parzone – ‘ciasto powsta-
łe przez zaparzenie mąki pszennej wodą 
i tłuszczem’: to som chruściki … […] no som 
dwa rodzaje … można zrobić ciasto parzo-
ne … i może być zrobione som z… kruche … 
(Pleszew).

cidełko – 1. ‘szmatka do cedzenia mle-
ka’: cidełko … (Broniszewice); 2. ‘szmatka 
wykorzystywana do gotowania na parze’: 
pyzy … […] najpierw robi sie ciasto droż-
dżowe … bardzo prosty sposób drożdże sie 
… robi sie … taki … zaczyn z drożdży … 
można dodać troszeczke cukru … a  mo-
gom być bez cukru … i gotuje sie je … na … 
w garnku … kła… na garnku kładzie sie … 
pieluche … czy specjalne … tak zwane … ci-
dełko … (Broniszewice).

ciemny, cimny – 1. ‘o chlebie: zrobiony 
z mąki żytniej lub razowej’: ale również pa-
mientam że … pieczono ciemny chleb z mon-
ki razowej … z takiej monki która … tylko 
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raz była przemielona wienc … gruboziar-
nista … był to chleb o kolorze … ciemnym 
… bardzo smaczny … (Marszew); 2. ‘po-
zbawiony dostępu promieni słonecznych’: 
można je [=grzyby] też ususzyć … czyli po 
prostu nawledz na … nitke i … w jakiś za-
wiesić w takim ciemnym suchym miejscu 
… i one … sie zasuszom … (Broniszewi-
ce); 3. ‘mający kolor przypominający czar-
ny, pozbawiony jasnych barw’: wyngierki 
… cimne sóm czarne … podłużne … pest-
ka odchodzi … (Gizałki); [Francuskie kacz-
ki] sóm ciemne … (Witaszyce); prawdziw-
ki majom ciemne [kapelusze] … (Pleszew); 
kanold to jes cukierek … cukierek który sie 
kupowało w sklepach … jak to mówiónc bez 
papirka i … wyglóndoł cimny … (Kuczków); 
(Józefów).

cierpki – ‘o smaku: kwaskowaty, gorzka-
wo-kwaśny’: dryndki … no to taki cierpki … 
inaczej … (Witaszyce).

cimny → ciemny.

cukier – ‘wyrób cukierniczy składający 
się głównie z wody, cukru oraz dodatków 
smakowych i barwiących; cukierek’: musze 
sobie pocyckać cukiera … (Broniszewice); 
cycać cukiera … (Pleszew).

cukiereczek – pieszcz., ‘wyrób cukier-
niczy składający się głównie z wody, cukru 
oraz dodatków smakowych i barwiących’: 
kanold to jes cukierek … […] cukiereczek 
… i smakowoł jak to mówióm taki jak kawa 
z mlekiem … (Kuczków).

cukierek – ‘wyrób cukierniczy składają-
cy się głównie z wody, cukru oraz dodat-
ków smakowych i barwiących’: [W świę-
conce były] kiełbaska … szynka … jajka 
chlebek … sól pieprz masło … no i potym 

była i … cukierki czekolada … (Cieśle); no 
na przykład można było na goroncom suchom 
patelnie … wsypywać cukier mieszajonc … 
cukier sie topił bronzowiał i później sie na 
przykład … wylewało to na talerz … i tłukło 
na kawałki … były gotowe cukierki … (Le-
nartowice); [Gospodarz kolędnikom] po-
czynstunek jakiś postawił … czy na cukierki 
kawołek placka czy tam cze… co piernika … 
o! … (Pleszew); świeńci sie sól pieprz … ba-
ranka wielkanocnego … jajka właśnie ma-
lowane … słodycze … chleb … wypieki takie 
typu babka … potem boczek gotowany szyn-
ka … no i jakieś tam … ozdobne czensto cu-
kierki coś takiego dla dzieci … (Lenartowi-
ce); kanold to jes cukierek … cukierek który 
sie kupowało w sklepach … jak to mówiónc 
bez papirka i … wyglóndoł cimny … cukie-
reczek … i smakowoł jak to mówióm taki jak 
kawa z mlekiem … (Kuczków); [Kanoldy] 
to takie twarde cukierki tyż takie … mleczne 
… mleczno-ka… mleczno-kawowe czy ka-
kaowe … (Witaszyce); [Jak robiono domo-
we cukierki?] karmelizowało sie cukier na 
patelni … wylewało sie do naczynia meta-
lowego … a kiedy stwardniało łamało sie na 
kawałki … (Pleszew); rozpuścili masło i co 
jeszczy tam? … […] cukier na patelnie i tegó 
… to razym zaś wymiszali … i … styngło sie 
i [były domowe] cukierki … (Pleszew); (So-
śnica); (Sośniczka).

cukierniczy – ‘wyprodukowany przez 
cukiernika’: świonteczny baraneg jes zro-
biony w foremce z ma… i jes wykonywany 
z masła a może być też różnie … wyrobu cu-
kierniczego … (Pleszew).

cyment – ‘spoiwo budowlane’: jak sie 
oszczszy noże? … no … som różne sposoby 
oszczszenia noży … o … nóż można naosz-
czyć za przeproszenim na progu … który jes 
zrobióny z cymentu … (Kuczków).
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czad – ‘trujący gaz, który powstaje w wy-
niku spalania węgla i niedostatecznego do-
pływu powietrza’: no dwutlenek wengla nie 
wiem jak to sie … czad … o! … (Witaszy-
ce); płomień był w piecu ale też wybuchnął 
i taki … czad sie unosił ten ten zapach … 
tego paleniska … (Nowy Olesiec); czad … 
(Marszew); (Nowa Wieś); (Pleszew); (Zie-
lona Łąka).

czekolada – ‘wyrób z masy kakaowej, 
cukru i innych dodatków’: [W święconce 
były] kiełbaska … szynka … jajka chlebek 
… sól pieprz masło … no i potym była i … 
cukierki czekolada … (Cieśle); [Na mazur-
ki wielkanocne] czszeba przygotować ciasto 
kruche z monki jajek cukru i masła … za-
gniatać to wszysko rozwałkowuje się ciasto 
piecze … i zdobi się lukrem lub czekoladą 
… (Pleszew).

czekoladowy – ‘zrobiony z czekolady’: 
mazurki robi sie z ciasta kruchego … na to 
sie kładzie mase kajmakowom lub mase cze-
koladowom i dekoruje się … w swój… wła-
sny sposób … jak kto uważa … (Sośniczka).

czwartek → tłusty czwartek, 
wielki czwartek.

czynstować – poczynstować – ‘da-
wać komuś coś do jedzenia lub picia ze 
względu na uprzejmość’: [wia]domo … ja-
kiś somsiad przyszed też sie poczynstowało 
świeżym serkiem … (Pleszew); [W Wigi-
lię] to siadamy wszyscy do stołu … dzieli-
my sie opłatkim … składamy sobie życzenia 
… pryzynty … no i … czynstujemy sie po-
trawami … […] no i kolendy śpiewamy … 
(Pleszew).
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danie – ‘potrawa’: śledzie w śmietanie … 
[…] czea śledzie wymoczyć … bo som bar-
dzo słone … późni pokroić … no i dodać do 
śmietany … jeszcze do smaku dodaje sie pie-
przu … troszeczke cukru troche octu cebul-
ke krojonom … no i to jes takie to danie wła-
śnie … (Pleszew).

decha – ‘duża deska lub kilka desek zbi-
tych razem’: w  kuchni [była piwnica] to 
było aby w zimie … dziura zrobióno i de-
chóm przykryto i … (Józefów).

dekielek – ‘pokrywka z gwintem, np. 
na słoiku’: to zakrentka u naz jes dekielek … 
(Pleszew); 38.

dekorować – ‘ozdabiać’: świencone sie 
przeważnie dekoruje bukszpa… wykorzy-
stujonc bukszpan … i ewentualnie kwiatki 
wiosenne … (Lenartowice).

denatura – ‘spirytus barwiony na fi o-
letowo, o przeznaczeniu przemysłowym’: 
stazi lu… starsi ludzie przynajmni … jak to 
mówionc … wkładali to [=młode pędy so-
sny] w spirytus czy w denature i … i wkłada-
li to w jakieś ciepłe … i cimne miejsce … i to 
musiało stadź na … na dłuższy czas … po 
dłuższym czasie … używali to do smarowa-
nia … okolic rumatycznych … (Kuczków).

denaturat – ‘spirytus barwiony na fi o-
letowo, o przeznaczeniu przemysłowym’: 

[Kurę się opalało] no żeby pozbyć sie tegó 
… pierzoków … pierza … […] zapalało 
sie denaturad i … i wtedy nad tym … […] 
tero nad gazym a kiedyś to tam nie było … 
nie? … (Witaszyce); kure opalało sie po to 
… żeby usunońć … resztki włosów i pierza 
… […] wlało sie w naczynie denaturat … 
chwytało sie za nogi tóm kure i sie obraca-
ło i sie … i sie tak … opalało sie … ognim 
opalało sie … (Kotlin); żeby nie było … wło-
sów … […] no bierzesz … kupujesz denatu-
rad lejesz w podstawek podpoloż i … opolosz 
kure … (Tomice); (Jedlec).

deser – ‘ostatnia część posiłku składają-
ca się zazwyczaj ze słodyczy lub owoców’: 
[Słodką śmietanę] można … przygotować 
deser można jom ubić … do ptysi do … do 
ciasta … do tortów … (Grodzisko); i moż-
na jom [=śmietanę] ubić … na przykład do 
placka … na dziecinny deser … (Pleszew).

deserowy – ‘przeznaczony do deseru’: 
zastawa … […] zestaw talerzy … głembokie 
płytkie … deserowe … (Pleszew); (Sośnica).

diabeł, diaboł – ‘postać kolędnika 
bożonarodzeniowego z  rogami, ogonem 
i ubrudzoną twarzą’: były tradycje że cho-
dzili … z… kolendnicy … […] za diabłów za 
… za kominiarzy … […] no teraz to wiyn-
cy dzieci ale przedtym to starsi chodzili też 
… (Sośnica); kolendnicy […] [przebrani 
byli] za czszech króli za zwiyrzynta za anio-

D
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ła za diabła … (Pleszew); przebrany jedyn 
jes w biały sukni … za anioła … za panne … 
nie? … za diabła … za kominiarza … z wi-
dłami jedyn tam właśnie … (Cieśle); kolen-
dnicy … […] [byli przebrani] za diabła … 
za … za anioła … (Broniszewice); diaboł … 
(Pleszew).

diaboł → diabeł.

długi → mieć długie zymby.

dno – ‘dolna ścianka naczynia’: naj… 
naj…bardziej brudzi sie właśnie dno gar-
ka … (Pleszew); najprościej to robiono [wę-
dzarkę] z  beczki metalowej … nie może 
mieć … ani dna ani … wierzchu … bez dna 
bez wierzchu beczka … (Pleszew).

dojadać – ‘jeść potrawy wcześniej nie-
zjedzone’: na taki jak gdyby przedłużenie 
wesela już po weselu na na spraszanie gości 
którzy … którzy sie nie znaleźli na weselu … 
sie spraszało na tak zwany ogon … czyli ko-
niec wesela … gdzie sie tam dojadało rzeczy 
niez… (Lenartowice).

dojrzewać – ‘o cieście: zwiększać swo-
ją objętość’: ponczki […] jes tłuszcz … jajka 
monka ale te drożdże … robi sie ciasto które 
musi dojrzewać w cieple … (Pleszew).

dom – ‘budynek mieszkalny; też teren wo-
kół niego’: [Zabawy] odbywały sie w domu 
w którym kolendnicy odwiedzajóm … (Ple-
szew); [Jedzenie ze święconki] no przy-
niesione było do domu … ale dopiero spo-
żywane w Niedziele … w Piersze Świento 
Wielkanocne … na śniadanie … (Bronisze-
wice); piec chlebowy był szczególnym … ta-
kim elementem każdego domu … (Mar-
szew); sóm murowane wyndzarki w dómah 
i … z beczki możesz tyż … zrobidź nawet 

wyndzóm … (Gizałki); som szatkownice ta-
kie jakieś kryncone a my w domu mamy ma-
łom szatkownice co … szatkujemy kapuste to 
jes … prowadnica oszczsze no i kapuste po-
cieramy i ładnie lecóm … wióreczki kapu-
sty … no … (Pleszew); to świniobicie polega 
na tym że … polegało kiedyś … polegało na 
tym że … sprowadzało sie rzeźnika … tyn 
… ten rzeźnik zabijał w domu zwierze … 
(Broniszewice).

domownik – ‘mieszkaniec danego 
domu, mieszkania’: na śniadanie [wielka-
nocne] … to zazwyczaj jes dzielenie sie jaj-
kiem przez wszyskich domowników i skła-
danie sobie życzeń … (Pleszew); myślę że 
do dzisiaj ten zwyczaj u nas jes pielengno-
wany … do kolacji wigilijnej sie… zasia-
damy z  chwilom pojawienia się pierwszej 
gwiazdki na niebie … którą wszyscy do-
mownicy wyglondają … (Marszew); jak sie 
pojawiła piersza gwiazdka … domownicy 
zasiadali do stołu … oświentnie ubrani … 
najpierw składali sobie życzenia … czytali 
fragment Pisma Świentego … a późni spoży-
wali wspólnie potrawy … i śpiewali kolendy 
… […] i później były prezenty … (Bronisze-
wice).

domowy – ‘taki, który żyje w domu lub 
blisko niego’: były również opłatki kolorowe 
czerwone … były przeznaczone do czszody 
i do bydła i do zwierzónt domowych … (Ple-
szew); [Gołębie] pawliki … pocztowy … no 
i … domowe … (Jedlec). → gospodyni do-
mowa.

dorosły – rzecz., ‘człowiek, który osią-
gnął dojrzałość fi zyczną, psychiczną, praw-
ną itp.’: [Kolędników częstowano] dzieci 
słodyczami owocami a dorosłych pieniendz-
mi … i jakimiś sło… truneczkami … (So-
śniczka).
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dosmakować – ‘dodawać jakiś składnik 
dla nadania smaku’: szagówki … kopytka … 
[…] gotuje sie ziemniaki … wykłada sie … 
dusi sie je … wykłada sie na … stolnice do-
daje sie do nich monke jajko sól … kto jag 
lubi jaki smak … można sobie dosmakować 
według swojego gustu … (Pleszew).

dostatecznie – ‘tak, że niczego nie 
brakuje; dostatnio’: [Święconkę noszono 
do kościoła] no żeby było … dostatecznie na 
cały rok … (Tomice).

drażetka – ‘okrągły cukierek, z wierz-
chu twardy, w środku miękki’: słodycze? … 
cukierki takie drażetki … (Pleszew).

(drobić –) podrobić – ‘dzielić coś 
na drobne cząstki’: nalewano do miseczek 
wkładano podrobione miensko uzyskane 
właśnie z ugotowanych tych … golonek … 
(Marszew).

drops – ‘płaski, twardy cukierek’: dropsy 
… (Pleszew); dropsy … lub karmelki … (So-
śniczka).

drożdże – bez l. poj., ‘masa wykorzysty-
wana do pieczenia, która w sprzyjających 
warunkach powoduje zwiększenie objęto-
ści ciasta’: ponczki […] jes tłuszcz … jajka 
monka ale te drożdże … (Pleszew); poncz-
ki … […] no robimy roszczyn z  drożdży 
… (Pleszew); [Bliny] to som takie … plac-
ki pieczóne na drożdżach z  monki i  mle-
ka … (Grodzisko); [Na chleb] wyrobiało 
sie mónke z drożdżami lub z zakwasym … 
(Pleszew); pyzy … […] monka jajko droż-
dże woda … sie urabia sie … te … rosnóm 
garujóm jak to sie mówi … no i potem sie 
wykłada na ten … i na parze sie gotuje … 
(Witaszyce); monke przesiewamy dodaje-
my drożdże i zakwasu wody soli wyrabia-

my wszystko razem ciasto … odczekujemy 
jak wyrośnie formujemy … bochenki chleba 
… i wkładamy do pieca … (Marszew); robi-
ło sie najpierw zaczyn z drożdży … z mon-
ki … późni dodawało sie po… poszczegól-
ne składniki … (Broniszewice); [Do ciasta 
na chleb dodawano] drożdże żur i … […] 
no no … abo zakwaz albo żur … no kiedyś 
to no … bo to żur sie … no i mleko sie lało … 
(Józefów); (Sośnica); drożdżowe kluski go-
towane na parze? … pyzy … […] robi sie za-
czyn z drożdży … jak drożdże wyrosnom … 
kładzie sie je do monki … (Wieczyn); przy-
gotowuje sie drożdże które sie rozpuszcza 
w mleku i je podgrzewa żeby zaczęły garo-
wać … czyli rosnońć do… do… dokłada sie 
to wszysko do ciasta no i … i wtedy … droż-
dże powodujom to że … ciasto rośnie … (Le-
nartowice).

drożdżowiec – ‘placek drożdżowy’: 
drożdżowce … […] zarobiosz zaczyn … 
z monki z drożdży i z cukru … potym wyro-
bio… sypiesz … dajeż jajka sypiesz monke … 
mleko … tłuszcz … wyrobiosz odstowiosz do 
wyrośnińcio … i pieczesz … (Tomice).

drożdżowy – ‘zrobiony przy użyciu 
drożdży’: [Bliny] to takie placki drożdżowe 
… (Pleszew); to zazwyczaj [na Wielkanoc] 
sie piecze baby drożdżowe i krencone i serni-
ki i mazurki … (Pleszew); placek drożdżo-
wy … w niewielkim garnuszku … wlewało 
sie ciepłe mleko … dodawało sie pokruszo-
ne drożdże troche monki … i czszeba było 
troche odczekać zanim to wyrośnie a póź-
niej … dodawano ten zaczyn do przesianej 
monki … na przykład … do pszennej albo … 
do takiej razowej … i najpierw sie miesza-
ło to wszystko … i … czyli … monka z wo-
dom … robiło sie ciasto zostawiało sie do 
wyrośnieńcia … później sie kładło do pieca 
… (Broniszewice); ponczki przyrzondza sie 
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z ciasta drożdżowego … z dżżemem w środ-
ku … (Sośniczka); ponczki zarabiamy droż-
dżowe ciasto … (Broniszewice); zależy czy 
[babka] jes drożdżowa czy tam na proszku 
… (Lenartowice); babki robi sie z ciasta … 
drożdżowego … lub takie ucierane … (So-
śniczka); [Kołacz to] placeg okrongły … […] 
z  ciasta drożdżowego pszennego … (Ple-
szew); [Kołacz] wydaje mi sie że to jes droż-
dżowy placek … (Sośnica); baby … droż-
dżowe … (Kuczków); (Tomice); (Wieczyn).

drożdżówka – ‘słodka bułka z  ciasta 
drożdżowego z  dodatkami smakowymi’: 
[Czy mówi się tutaj szneka z glancem?] mówi 
sie … to jes drożdżówka … (Pleszew); [Szne-
ka z glancem] to jes drożdżówka z lukrem … 
(Pleszew); szneka z glancem mówi sie tag a jes 
to drożdżówka z kruszonkom … (Sośniczka); 
no … szneka z glancem … […] drożdżówka 
ze … z cukrem pudrem … (Sośnica).

druciak – ‘druciany zmywak do czysz-
czenia garnków’: (Sośnica).

druciany – ‘zrobiony z cienkiego dru-
tu’: [Śrupak] no to może być ten druciany … 
druciany zmywak … (Sośnica).

drugi → drugie śniadanie, drugie 
świnto.

drugie śniadanie – ‘posiłek między 
śniadaniem a obiadem’: miendzy śniada-
niem a obiadem? … no to drugie śniada-
nie … (Zielona Łąka); przedobiadeg albo 
drugie śniadanie … (Pleszew); drugie śnia-
danie … (Broniszewice); (Dobrzyca); (Jó-
zefów); (Marszew); (Nowy Olesiec); (So-
śnica); (Witaszyce).

drugie świnto, drugie świynto – 1. 
‘drugi dzień Bożego Narodzenia, 26 grud-

nia’: Szczepana to jes Drugie Świnto … nie? 
… (Cieśle); 2. ‘drugi dzień Wielkanocy, Po-
niedziałek Wielkanocny’: w Drugie Świynto 
dyngus … (Jarocin).

drut – ‘przyrząd kuchenny służący do 
rozbijania ziemniaków na miazgę, w posta-
ci grubego, wielokrotnie pozginanego prę-
tu’: drut do ziemniaków … (Lenartowice).

dryndki – ‘o smaku: kwaskowaty, gorzka-
wo-kwaśny; cierpki’: dryndki … no to taki 
cierpki … inaczej … (Witaszyce).

dusić – udusić – 1. ‘rozdrabniać, za-
mieniać w miazgę’: szagówki … kopytka 
… […] gotuje sie ziemniaki … wykłada sie 
… dusi sie je … wykłada sie na … stolnice 
dodaje sie do nich monke jajko sól … (Ple-
szew); na takie ziemniaki mówiom uduszone 
ziemniaki … które były ugniecione … (Ple-
szew); pyry duszone … (Jarocin); uduszo-
ne … (Kuczków); duszóne … (Kuczków); 
2. ‘gotować na wolnym ogniu w niewielkiej 
ilości wody, sosu lub tłuszczu’: szare kluchy 
to potrawa wielkopolska … […] bardzo do-
bry dodatek do … wszelkiego rodzaju sosów 
… do kapusty duszonej … do gulaszów … 
(Marszew).

duży → duży pokój.

duży pokój – ‘reprezentacyjny pokój 
w mieszkaniu przeznaczony do przebywa-
nia w ciągu dnia lub przyjmowania gości’: 
(Gizałki); (Jedlec); (Kotlin); (Lenartowice); 
(Tomice).

dwanaście – ‘tradycyjna liczba potraw 
przygotowywanych na kolację wigilijną’: 
[Na kolację wigilijną] dwanaście potraw 
sie przygotowuje … można też włożyć siano 
pod … obrus … czyta sie Biblie i łamie sie 
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opłatkiem z rodzinom i jeszcze sie … zosta-
wia jedno naczynie dla gościa … (Pleszew); 
[Na Wigilię] no zawsze musiało być to jedno 
miejsce dla po… dla przybysza … wolny je-
den talerz … i zawsze dwanaście potraw … 
(Grodzisko); [Na Wigilii] musiało być dwa-
naście potraw … opłatkim sie dzielóm … (So-
śnica); [Na Wigilii jest] no sianko pod ob-
rusym … jakie jeszcze zwyczaje … jedyn … 
jedno nakrycie dla niespodziewanego gościa 
… dwanaście potraw … i wszystko postne … 
nie? … no … (Witaszyce); [Zwyczaje wigi-
lijne to] czytanie Ewangelii … dzielenie sie 
opłatkiem … no … […] zakładało sie biały 
obrus … pod obrus siano … kładziono po-
trawy … dwanaście … (Marszew); no dwa-
naście potraw było … nie? … i jedno miejsce 
wolne przy … stole zawsze do … (Dobrzyca).

dwutlenek → dwutlenek wengla.

dwutlenek wengla – ‘trujący gaz, 
który powstaje w wyniku spalania węgla 
i  niedostatecznego dopływu powietrza’: 
no dwutlenek wengla nie wiem jak to sie … 
czad … o! … (Witaszyce).

dym – ‘to, co powstaje w wyniku spalania 
i unosi się w powietrzu’: ciemny obłok? … 
dym … (Zielona Łąka); no nie wim tak wy-
bucha … jak tam źle coś sie poukładało to 
[=drewno] nieraz taki wybuch był tego … 
dymu … też takie i to było takie … troche 
trujonce … (Nowy Olesiec); dym … (Mar-
szew); (Pleszew); (Witaszyce).

dyngus – ‘zwyczaj praktykowany w Po-
niedziałek Wielkanocny polegający na po-
lewaniu się wodą’: dyngus … polanie sie 
wodóm … (Pleszew); drugi dziń Świónt dyn-
gus … (Pleszew); w Drugie Świynto dyngus 
… (Jarocin). → śmigun-dyngus, śmingus-
-dyngus.

dzbanek – ‘baniaste naczynie zwężo-
ne u  góry, z  dzióbkiem z  jednej strony, 
a uchem – z drugiej’: (Józefów).

dziadek – ‘ojciec ojca lub matki’: z tego 
co wiem to dziadek dawał [opłatek] kro-
wom … […] no żeby były zdrowe i dużo 
mleka dawały … (Grodzisko); zawsze dzia-
dek z babkóm sie stukli [jajkami] … kto tegó 
… kto mów … jak czyjeś pynkło to mioł … 
nie wim coś … o co tam chodziło tak dobrze 
… ale tyn … […] no że miałaź lepsze … lep-
sze uznanie czy tam coś … nie wiym … ale 
stukali sie … starsi ludzie sie stukali … (To-
mice); zawsze dziadek tegó … godoł … że 
ón chce lubawe … (Tomice).

dziadkowie – bez l. poj., ‘babcia i dzia-
dek’: ludzie obdarowywali sie pisankiami … 
[…] rodzice dzieciom … dziadkowie wnu-
kom swoim dzieciom … (Sośniczka); moi 
dziadkowie nie posiadali takiego pieca [do 
chleba] ale … chyba taki tyż … dosyć duży 
wienkszy niż taki tradycyjny obecny piekar-
nik … (Broniszewice); najprościej to robio-
no [wędzarkę] z beczki metalowej … nie 
może mieć … ani dna ani … wierzchu … 
bez dna bez wierzchu beczka … z cegieł … 
[…] było takie palenisko na ziemi normal-
nie stawiano i na to palenisko … tom becz-
ke … sie stawiało i na wierzku tóm beczke 
sie przykrywało mokrym workiem … żeby 
ten dym sie zaczszymywał w tej beczce i tak 
weńdzili … moi dziadkowie przynajmniej … 
(Pleszew).

dziadzia – ‘ojciec ojca lub matki’: dzia-
dzia przyszed? … (Pleszew).

dzieciak – ‘człowiek po urodzeniu do 
okresu młodzieńczego’: dla chorego … 
moja mamusia … jak byłyśmy … dziecia-
ki małe … to zawsze nam gotowała rosoł-
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ki … z gołombków … z lanom kluseczkom … 
rosołek był … był przepyszny … (Pleszew); 
[Pisanki] kiedyś tak … […] sómsiadom sie 
dawało czy tam … dzieciakóm … (Gizałki).

dziecinny – ‘przeznaczony dla dzieci’: 
i można jom [=śmietanę] ubić … na przy-
kład do placka … na dziecinny deser … 
(Pleszew).

dziecko – ‘człowiek po urodzeniu do 
okresu młodzieńczego’: i  robiło sie ze 
szmatki zawijało sie … cukier w szmatke 
i  dawało sie dziecku do ssania … (Mar-
szew); dawno tymu nie było smoczka tyl-
ko było … w  tym … w  jakimś … z  tym 
… szmatce … dawało sie tam jakić coś … 
i dziecko sobie ssało to … (Zielona Łąka); 
moja mamusia tam robiła … takom szma-
teczke wkładała troche cukru w to i to ja… 
i to było jako smoczek dla dziecka … nie? 
… ssało i usypiało przy tym … (Nowy Ole-
siec); wiym że chyba jak dziecko było chore 
to … rozgrzany [łój] i sie nacierało … no … 
nacierało sie klatke piersiowóm … plecy … 
(Pleszew); jak som malutkie dzieci … to wte-
dy im sie robi rosołki z gołómbków … (Kucz-
ków); rosołek [z gołębi] … […] przyrzondza 
sie dla dzieci i chorych … (Kotlin); [Opłatki 
przed Świętami roznosiły] dzieci albo ko-
ścielny … (Broniszewice); były tradycje że 
chodzili … z… kolendnicy … […] za dia-
błów za … za kominiarzy … […] no teraz to 
wiyncy dzieci ale przedtym to starsi chodzi-
li też … (Sośnica); [Kolędników częstowa-
no] dzieci słodyczami owocami a dorosłych 
pieniendzmi … i jakimiś sło… truneczkami 
… (Sośniczka); świeńci sie sól pieprz … ba-
ranka wielkanocnego … jajka właśnie ma-
lowane … słodycze … chleb … wypieki ta-
kie typu babka … potem boczek gotowany 
szynka … no i jakieś tam … ozdobne czen-
sto cukierki coś takiego dla dzieci … (Lenar-

towice); ludzie obdarowywali sie pisankia-
mi … […] rodzice dzieciom … dziadkowie 
wnukom swoim dzieciom … (Sośniczka); 
to zajonczek … był robiony … i dzieci szu-
kały … pod krzakiem słodyczy … zazwy-
czaj to som słodycze owoce upominki drob-
ne … (Pleszew); przed Wielkanocom jest 
Wielki Czwartek w którym właśnie jest … 
zajon czeg i wtedy dzieci obdarowywano róż-
nymi słodyczami upominkami … (Grodzi-
sko); dzieci przyszy… przygotowywały w so-
bote … w Wielkom Sobote przygotowywały 
koszyczki gdzieś tam pod krzaczkami na 
dworze gdzieś tam … koszyczki z siankiem 
… i czekały kiedy … przyniecie w Niedzie-
le bendom po śniadaniu mogły iź i szukać … 
tych koszyczki … zapełnione prezentami … 
[…] bo zajonc przynosił prezenty … (Broni-
szewice); poświeńcić to tak … ze świencon-
kom sie szło do kościoła i ksiondz je świeńcił 
… potrawe … […] przeważnie było jajko … 
różnego rodzaju szynki … wyroby … kiełba-
sa … no i słodycze też dzieci sobie wkłada-
ły do koszyczków … (Broniszewice); [Jeże-
li upadnie łyżeczka, to] dziecko może przyjś 
… (Pleszew); [Jeżeli upadnie łyżeczka] to 
można spodziewać sie dziecka … że przyj-
dzie … (Grodzisko); [Jeżeli upadnie łyżecz-
ka] dziecko przyjdzie … (Jedlec); [Pisanki 
dawały] dzieci rodzicóm rodzice dziecióm 
… (Kuczków); [Pisanki] przeważnie rodzi-
ce dawali dzieciom … (Pleszew).

dzień – 1. ‘jednostka czasu, (około) 24 
godziny’: należało skruszyć ser biały … po-
sypać go delikatnie sodom … ocstawidź na 
jeden dzień w ciepłe miejsce … i na kolejny 
dzień … można z tego było robić ser smażo-
ny … (Grodzisko); biały ser czeba najpierw 
ukisić … jak sie ukisi po czszech dniach … 
(Grodzisko); no jag już jes potym taki doj-
rzały [ser] to on tam postoi dwa czszy dni … 
i tego … no to go przesmażaż na … (Sośni-
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ca); ostatki … som że można … można zjeź 
jeszcze przed … te czter… przez czszydzie-
ści dni beńdzie post … i można zjeź jeszcze 
tłuste rzeczy a później już tak postnie … ra-
czej sie jada … (Pleszew); proces ten trwał 
dwa dni … na pierwszego dnia wieczorem 
… wykonywano zarabianie tak zwany rosz-
czyn … wsypywano monkę … do niej … do 
dzieży to jes … […] wyrabiano ciasto … na-
kładano … do blach … albo wyrabiano … 
bułki … chlebowe … (Marszew); bierze sie 
dwa litry wody … i w to wsypuje sie czszy 
łyżki … lub cztery … soli … rozmieszuje sie 
… i w to sie wkłada szynke i pekluje siedem 
dni … (Jedlec); 2. ‘część doby od wscho-
du do zachodu słońca’: to sie przeważnie 
robi w ciepłe dni … (Grodzisko); [Zwycza-
je wielkanocne to] obdarowywanie sie jaja-
mi … i drugie … w drugi dzień świont to był 
śmingus-dyngus … (Pleszew).

dziewczyna – ‘młoda, niezamężna ko-
bieta’: śmingus-dyngus … oraz chodzili … 
morusali dziewczyny sadzom … (Sośniczka).

dzieża – ‘drewniane naczynie w kształcie 
niecki, w którym można było zarabiać cia-
sto na chleb’: proces ten trwał dwa dni … na 
pierwszego dnia wieczorem … wykonywano 
zarabianie tak zwany roszczyn … wsypywa-
no monkę … do niej … do dzieży to jes … ta-
kie naczynie … wykonane z drewna … do 
którego … wsypywano monkę … dodawano 
wodę … mleko … najlepiej mleko kwaśne … 
i mieszano … (Marszew).

dziura – ‘otwór w czymś’: w kuchni [była 
piwnica] to było aby w zimie … dziura zro-
bióno i dechóm przykryto i … (Józefów); 
wykuwało sie … przeremble … w lodzie … 
taką dziure … i w tej dziurze sie łowiło … 
(Marszew).

dziurka – ‘mały otwór w czymś’: chru-
ściki … […] robi się ciasto … kruche … póź-
nij sie kraje kwadraciki na środku sie robi 
dziurke sie wywija i smaży sie na tłuszczu 
… (Sośniczka).
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ekler, kler – ‘podłużne ciasto przeło-
żone kremem’: to klery som takie … nie? … 
[…] ekler … no … (Witaszyce); 48.

elektryczno-gazowy – ‘wykorzy-
stujący prąd przesyłany przewodami i gaz’: 
elektryczno-gazowy to jes … piedz mamy 
… jak … wyższa technika już jes … (Nowa 
Wieś); (Pleszew).

elektryczny – ‘wykorzystujący prąd 
przesyłany przewodami’: kuchenka … ga-
zowa elektryczna … (Zielona Łąka); [Do 
pieczenie chleba służy] normalny piec … 
elektryczny … (Pleszew).

emaliować – ‘pokrywać emalią’: no nor-
malne garki … takie … aluminiowe … nie! 
… te … emaliowane czy … czy … czy ze sta-
li nierdzewnej teraz som tam … (Sośnica).

etykietka – ‘tu: kolorowa naklejka, któ-
rą można ozdobić pisankę’: pisanka … […] 
można pisać takim woskiem … albo nale-
piadź różne tam etykietki … (Pleszew).

ewangelia – ‘jedna z ksiąg Nowego Te-
stamentu’: [Zwyczaje wigilijne to] czytanie 
Ewangelii … dzielenie sie opłatkiem … no 
… (Marszew).

E
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fajerka – ‘obręcz żeliwna na otworze 
w płycie kuchennej’: na płycie fajerki … 
palenisko … popielnik piekarnik … wnen-
ka na wenglarke … (Marszew); (Pleszew); 
37.

fajerwerka – ‘obręcz żeliwna na otwo-
rze w płycie kuchennej’: no to jes taki piec 
kuchenny miałam najpierw był taki piec 
… na dżrzewo … […] do góry beła taka 
… płyta … na ty płycie sie ustawiło … tam 
z takimi czterema f… otworami … tam były 
fajerwerki pokładzone … przykryło sie ta-
kimi … tymi … fajerwerkami … i na tym 
sie gotowało też … (Nowy Olesiec); no 
kuchnia też … […] palenisko i tam te … fa-
jerwerki czy … jak taki dawniejszy … nie? 
… na tym … na na na … co sie na ogień 
… nie? … no … (Witaszyce); (Pleszew); 
19, 37.

farba – ‘barwnik’: ja gotowałam [jajka] 
w cebuli … to były w jednym kolorze … albo 
… malowałam pisakami farbami … (Bro-
niszewice); potem można było … te jajka 
jeszcze … albo już tak przygotowane albo … 
albo całkiem … bez niciego gotowane malo-
wadź różnymi sposobami czy farbami czy … 
kredkami … (Lenartowice); (Tomice).

farbka – ‘barwnik’: pisanka … […] przy-
gotowywano je na różne sposoby … gotowa-
no w odpowiednich farbkach koloryzujon-
cych … (Grodzisko); (Pleszew).

farbować – zafarbować – ‘nada-
wać czemuś kolor przez zanurzenie w pły-
nie z barwnikiem’: niktórzy … kładli w te … 
w obiyrki od cebuli … i to … farbowali na te 
… no … na brónzowo … ini kładli w obiyr-
ki od buraczka … niktóre pisanki to sóm ro-
bióne … gotujesz … potym rysujesz wzorek 
woskiem … i to wkłodosz do farby … jak to 
już sie zafarbuje … to tam gdzie miaaś wosk 
… ścirosz to tym … no … chusteczkóm higie-
nicznóm czy coź i zostaje taki wzór biały … 
nie? … (Tomice).

faworek – często w l. mn., ‘cienkie, kru-
che ciasteczko w  kształcie kwadracika 
z otworem, smażone na głębokim tłusz-
czu’: faworki … […] do monki dodaje sie 
żółtka odrobine spirytusu … i przygotuje 
sie troszeczke cukru i przygotowuje sie ta-
kie ciasto jag na makaron rozwałkowuje 
sie i wycina sie … odpowiednie kształty … 
(Pleszew); [R1:] no faworki albo chruściki 
tak … mogom być faworki … jak sie przy-
rzóndza? … no duzo poczszeba jajek … żół-
tek … chyba kwaśnej śmietanki … monka 
… nagniata sie … lok… kroi sie paseczki … 
i na środku sie przekroi przełoży … i tako 
ładna wychodzi … [R2:] kókardka … [R1:] 
i na tłusz goroncy … (Grodzisko); (Sośnicz-
ka).

filiżanka – ‘niewielka czara z uszkiem, 
z której można pić’: [Kawę pije się z] fi li-
żanki … (Dobrzyca).

F
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firlajek, firlejek – ‘narzędzie ku-
chenne (dawniej drewniane, dziś często 
plastikowe) rozgałęzione lub w kształcie 
gwiazdki na końcu, służące do mieszania 
płynów’: fi rlajek … (Jedlec); fi rlejek … (So-
śnica); 30.

firlejek → firlajek.

flaszka – ‘butelka alkoholu’: podkozio-
łek … […] no … jak zabawa … bigos … 
i fl aszka … (Cieśle).

fotel – ‘miękki mebel do siedzenia, z po-
ręczami i oparciem’: salon … […] no to ten 
… mosz stół i … fotele i … i tam siedzisz 
przyjmujesz gości … (Tomice); salon … 
[…] jes to pomieszczynie w którym znajduje 
sie telewizor ława dwa fotele i na tym … kó-
niec … (Kuczków).

fotelik – pieszcz., ‘mebel do siedzenia, 
z poręczami i oparciem’: fotelik z oparciem 
… (Nowy Olesiec).
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gaczek – pieszcz., ‘naczynie służące do 
gotowania’: w gaczku u… wlewa sie krew 
i dod… (Pleszew).

galaretka – ‘deser w postaci zastygłej, 
półstałej masy, najczęściej o smaku owoco-
wym’: salaterka … służy do sałatek do gala-
retki … (Sośnica); słodkie … […] [to] róż-
ne ciasta … placek z galaretkóm makowiec 
sernig jabłecznik … (Sośnica); zagotowu-
jesz wode … nie? … zagotowujesz wode roz-
pu… a w zimny ciepło gorónco … a w zim-
nym wody wlewasz te … wsypujesz galar… 
proszek … ty galaretki i zaś zalewasz to go-
róncy wody … przeleci troche sie musi po-
gotować … troche no … no i to galaretka … 
(Pleszew); zagotowuje sie wode wsypuje sie 
galaretke miesza i zostawia sie do … osty-
gnieńcia … (Sośniczka).

gałka – ‘przyrząd kuchenny służący do 
rozbijania ziemniaków na miazgę’: (Ple-
szew).

ganki → garnek.

gar – ‘duży garnek’: [Sagan to] duży gar 
na wode … (Sośnica).

garki → garnek.

garnek, gornek – w  l. mn. ganki, 
garki ‘naczynie służące do gotowania’: 
no normalne garki … takie … aluminiowe 

… nie! … te … emaliowane czy … czy … czy 
ze stali nierdzewnej teraz som tam … (So-
śnica); [Ajntopf] uojej! … no to tyż takie je-
dzynie w jednym garku … wszysko … (Wi-
taszyce); to jes taka skrytka komór…ka jak 
gdyby … […] przy kuchni … pomieszczenie 
takie gdzie sie czszymało i zaprawy i ganki 
wienksze … (Pleszew); jak była lodówka [to 
mięso kłaść] w lodówke jag ni ma lodów-
ki to czszeba nasolidź i … i w garki pokłaś 
… (Pleszew); (Dobrzyca); no był … jedyn 
duży taki kredens … w tym kredensie były 
talerze były … sztućce … były garki pocho-
wane … (Nowy Olesiec); no rwało sie zie-
lone żyto … i gotowało sie w tym jajka … 
wkładało sie do garnka i gotowało sie w tym 
jajka i były zielone … (Jedlec); ajntopf to jes 
tako zupa szagóm przez ogródek wszysto co 
jes w ogródku … gotuje sie w jednym garn-
ku … (Sośnica); moja mama … pamientam 
… w swoim czasie bardzo lubiłam to mienso 
… wienc tak … rzeźnik … ze swojej maszyn-
ki podkładał słoiki … i to było zakrencane … 
i gotowane … tag jak kompoty jak przetwo-
ry … w takim dużym garnku … (Bronisze-
wice); i kisimy tylko w szklanym naczyniu 
… w kamienne garnki takie były kiedy[ś] 
albo … we wiaderku polewanym … i  te 
wiaderko nie może być obtuczone … (Ple-
szew); [Rondel] to taki garnek z uchwytem 
… (Grodzisko); mały garnek … do ziem-
niaków … (Pleszew); słoiczeg może bydź 
i … i garnek może być … [do zsiadania się 
mleka] (Cieśle); w garnku … (Sośniczka); 

G
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w garku … (Broniszewice); ganek z przy-
krywkom … (Nowy Olesiec); wypłukadź 
i do garka … (Lenartowice); w drugim gar-
ku … (Jarocin); (Józefów); sagan to jes taki 
wielki garnek … (Wieczyn); [Mięso daw-
niej trzymano] w kamiennych garnkach … 
solono … (Marszew); (Józefów); (Witaszy-
ce); (Zielona Łąka); inaczej garnki i naczy-
nia … to skorupy … skorupy były … (Ko-
tlin); garki … (Jedlec); garki? … no gornki 
… talyrze? … naczynia to mówili talyrze … 
i to … ale na gornki to … mówili i saganki 
… […] na talyrze tyż tak niktórzy mówióm 
skorupy … (Tomice).

garnuszek – ‘niewielkie naczynie słu-
żące do gotowania, mieszczące około 
0,25–0,5 litra wody, mleka itp.’: w niewiel-
kim garnuszku … wlewało sie ciepłe mleko 
… dodawało sie pokruszone drożdże troche 
monki … (Broniszewice); garnuszek to jez 
metal… metalowy … z uszkiem … (Sośni-
ca); w garnuszku … (Witaszyce); (Jedlec); 
(Józefów); (Kotlin); (Tomice).

garować – ‘o cieście: zwiększać swoją 
objętość; rosnąć’: pyzy … […] monka jajko 
drożdże woda … sie urabia sie … te … ro-
snóm garujóm jak to sie mówi … no i potem 
sie wykłada na ten … i na parze sie gotu-
je … (Witaszyce); przygotowuje sie drożdże 
które sie rozpuszcza w mleku i je podgrzewa 
żeby zaczęły garować … czyli rosnońć do… 
do… dokłada sie to wszysko do ciasta no i … 
i wtedy … drożdże powodujom to że … cia-
sto rośnie … (Lenartowice); no rośnie … 
mówili kiedyś garuje … (Tomice); garuje … 
(Gizałki); ciasto rośnie albo garuje … (Wie-
czyn); garować … w ciepłym … miejscu … 
kiedyś sie pod kołdry … pod pierzyny najle-
piej … (Pleszew); (Jarocin); (Jedlec); (Ko-
tlin); (Marszew).

garowanie – ‘zwiększanie objętości 
przez ciasto, wyrastanie ciasta’: [Jak robiło 
się chleb?] monka sól woda zakwas … wy-
robienie dobrze ciasta … ocstawienie do ga-
rowania … po przynajmiej godzinie przero-
bienie jeszcze raz tego ciasta … (Pleszew).

gaz – ‘substancja opałowa w postaci lot-
nej’: czym sie pali w kuchni? … na gaz albo 
na prónd … (Zielona Łąka); no to jes taki 
piec kuchenny miałam najpierw był taki 
piec … na dżrzewo … palone … […] a po-
tym już sie gotowało na gazie … (Nowy 
Olesiec); tag jak wspomniaam [piecyk] ga-
zowy wienc … jes poczszebna w środku butla 
… z gazym … (Broniszewice); bo to jes ta 
… na gaz … kuchnie … kuchnie na gaz … 
(Pleszew); [Kurę się opalało] no żeby po-
zbyć sie tegó … pierzoków … pierza … […] 
zapalało sie denaturad i … i wtedy nad tym 
… […] tero nad gazym a kiedyś to tam nie 
było … nie? … (Witaszyce); [Kurę się opa-
lało] no żeby nie było na niej włosów … […] 
no … oskubanom z pierza brało sie za nogi 
… upuściło sie gaz i … opalało sie … żeby 
nie było pierza … (Jedlec).

gazer – ‘osoba nadużywająca alkoho-
lu’: gazer … no co pije dużo wo… gorzoły 
… gazer … (Józefów); [Gazer to] no ten co 
za dużo nadużywo … alkoholu … za dużo 
… bómbluje … (Kuczków); [Gazer] kto lubi 
pić wódke … (Dobrzyca).

gazowy – ‘wykorzystujący gaz’: [R1:] my 
momy gazowy piec … [R2:] mamy tylko ga-
zowy no to wiadomo że ruszt i piekarnik 
… [R1:] elektryczno-gazowy to jes … piedz 
mamy … jak … wyższa technika już jes … 
(Nowa Wieś); tag jak wspomniaam [pie-
cyk] gazowy wienc … jes poczszebna w środ-
ku butla … z gazym … (Broniszewice); ku-
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chenka … gazowa elektryczna … (Zielona 
Łąka); na piecu gazowym … (Pleszew).

glanc – a. ‘polewa z roztopionego cukru 
wykorzystywana do dekoracji ciast; lukier’: 
[Szneka z glancem] to jes drożdżówka z lu-
krem … (Pleszew); b. ‘kruszonka’: szneka 
z glancem mówi sie tag a jes to drożdżówka 
z kruszonkom … (Sośniczka); c. ‘cukier pu-
der’: no … szneka z glancem … […] droż-
dżówka ze … z cukrem pudrem … (Sośnica).

glina – ‘rodzaj skały o kolorze żółtym, 
ceglastym lub brunatnym, która daje się le-
pić’: piec chlebowy był szczególnym … ta-
kim elementem każdego domu … był wyko-
nywany … […] gliny … lub cegły … nawet 
czasem z kamienia … (Marszew).

gliniany – ‘zrobiony z gliny’: wkładano 
je [=masło] w gliniane naczynie … zwane 
donicom … i w tym naczyniu można było … 
po odpowiedniej … ruchami … zrobidź ma-
sełko … (Grodzisko); [Polonik to] no taki 
gliniany … garnuszek … […] no tyż sie tam 
przeczszymywało … czy tam mleko czy … 
coś sie … (Witaszyce); gliniany garnek … 
(Pleszew).

glon – ‘gruby kawałek chleba’: (Mar-
szew).

głemboki, głymboki – ‘posiadający 
znaczną odległość między powierzchnią 
a dnem’: [W kuchni używa się] głymboki ta-
lerz … późni patelnie rondel brytfanne … o! 
… (Pleszew); zastawa … […] zestaw tale-
rzy … głembokie płytkie … deserowe … (Ple-
szew).

głodny – przym., ‘ktoś, komu chce się 
jeść, kto odczuwa głód’: [Jeżeli upadnie 
łyżka, to] ktoś przyjdzie głodny … zazwy-

czaj kobieta … (Pleszew); w ogóle jak sztuć-
ce spadnóm to mówi sie że … przyjdzie ktoś 
głodny … (Tomice); to [jak upadnie] łyż-
ka … i jeszcze jak tym do góry to … zna-
czy że głodny … […] to jag łyżka by tym 
wgłymbieniem do … […] a jag odwrotnie 
to je przyjdzie ale najedzóny … (Pleszew); 
[Co znaczy, jeżeli komuś upadnie łyżka?] 
że przyjdzie głodny ktoś … (Sośnica); [Je-
żeli upadnie sztuciec na podłogę, to] ktoś 
przyjdzie głodny … (Broniszewice); [Jeże-
li upadnie łyżka] to przyjdzie kobita jakoś 
… głodno … (Gizałki); [Jeżeli upadnie któ-
ryś ze sztućców, to znaczy] że przyjdzie ktoś 
głodny … (Lenartowice); [Jeżeli upadnie 
nóż lub widelec, to] przyjdzie głodny … (Ja-
rocin); [Jeżeli upadnie łyżeczka, to] przy-
dzie dziecko … głodne … beńdzie chciało pić 
… (Kuczków); [Jeżeli upadnie łyżka] [R1:] 
znaczy że przyjdzie ktoś głodny … menżczy-
zna … [R2:] łyżka kobieta a wideledz menż-
czyzna … (Pleszew).

głymboki → głemboki.

godzina – ‘jednostka czasu obejmująca 
60 minut’: [Na rosół należy] no wode mien-
so warzywa posolidź i na wolnym ogniu sie 
gotuje … godzine minimum … (Witaszyce); 
[Rosół] pomalutku sie gotuje gdzieś do go-
dziny czasu … (Pleszew); [Rosół] gotuje-
my na małym ogniu … około czszech go-
dzin … (Marszew); gotowaliśmy też mienso 
… i wkładało sie świeże mienso w słoiki … 
i  sie gotowało po dwie do czszech godzin 
… (Nowy Olesiec); [Jak robiło się chleb?] 
monka sól woda zakwas … wyrobienie do-
brze ciasta … ocstawienie do garowania … 
po przynajmiej godzinie przerobienie jesz-
cze raz tego ciasta … (Pleszew); zamykało 
sie piedz na … na godzine i po godzinie wy-
cióngało sie chleb … (Marszew); wstawiano 
przygotowane wcześniej bułki chleba … pie-
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czono około pótorej godziny … (Marszew); 
obieramy pomidory ze skór[y] … no czsze-
ba sparzyć pomidory obradź je ze skórki po-
krajadź na ćwiartki … rozgotować … dodać 
… sól i pieprz … ale tylko w małyh ilościach 
… no i czeba od… od… troche pogotować … 
no z godzine zależy ile majóm soku … żeby 
to był … żeby nie było … o i … można jesz-
cze przez sitko żeby nie było pestek … o! … 
(Sośnica); mienso w słoiki robi sie z mien-
sa mielonego z przyprawami … kładzie sie 
w słoiki … gotuje sie półtora godziny … i jes 
… dobra kiełbaska … (Sośniczka); (Tomi-
ce).

gombka, gómbka – ‘poduszeczka 
wchłaniająca wodę, służąca do mycia’: 
szwamka to jes gómbka taka … (Pleszew); 
(Dobrzyca); [Naczynia myje się] gómbkóm 
albo szmatkóm … (Józefów); gombka zmy-
wak ścierka … ściereczka … (Pleszew); płyn 
… i te szma… gombka … (Dobrzyca); gomb-
ka … (Sośnica).

gornek → garnek.

gorzki – ‘mający ostry, nieprzyjemny 
smak, taki jak zepsute orzechy; nie słod-
ki’: [Masło na słońcu robi się] zjajczałe ta-
kie … no gorzkie też … (Cieśle); takie ma-
sło [=zostawione na słońcu] to zjełczeje … 
i traci traci … wartości od-żywcze i sma-
kowe … i sie robi gorzkie … (Pleszew); no 
mosz wyndzarke niktórzy majóm postawióne 
my ten… musisz wyńdzić zawsze dżrzewym 
… liściastym … owocowymi leszczynóm … 
to sóm najlepsze dżewa do … wyndzynia … 
[…] no bo … tyn … sosna mo … żywice … 
nie? … toby było niedobre … nie? … było 
gorzkie … no … żodnych topoli ani nic … 
najlepsze som owocowe i leszczyna … (To-
mice); (Sośnica).

gorzoła – ‘napój o  około czterdzie-
stoprocentowej zawartości alkoholu’: gazer 
… no co pije dużo wo… gorzoły … gazer … 
(Józefów).

gospodyni → gospodyni domowa.

gospodyni domowa – ‘kobieta zajmu-
jąca się domem’: jestem gospodyniom domo-
wom … (Pleszew).

gościnny – ‘taki, w którym przyjmuje się 
gości’: salon pokój gościnny … (Pleszew).

gość – 1. ‘osoba zaproszona na jakieś 
przyjęcie, uroczystość’: na taki jak gdy-
by przedłużenie wesela już po weselu na na 
spraszanie gości którzy … którzy sie nie zna-
leźli na weselu … sie spraszało na tak zwa-
ny ogon … czyli koniec wesela … gdzie sie 
tam dojadało rzeczy niez… i ugościło … 
tyh ludzi którzy nie… niekoniecznie powin-
ni być zaproszeni na weselu … (Lenartowi-
ce); żeby nie ostygły [ziemniaki lub kasza] 
jag można … na przykład jak sie … zapra-
sza gości a sie ni[e] mo mało czasu … to 
można ugotować wcześni … owinońć kocym 
i pod pierzyne … (Sośnica); 2. ‘osoba przy-
była gdzieś; nieznajomy’: [Na kolację wi-
gilijną] dwanaście potraw sie przygotowu-
je … można też włożyć siano pod … obrus 
… czyta sie Biblie i łamie sie opłatkiem z ro-
dzinom i jeszcze sie … zostawia jedno naczy-
nie dla gościa … (Pleszew); [Na Wigilii jest] 
no sianko pod obrusym … jakie jeszcze zwy-
czaje … jedyn … jedno nakrycie dla niespo-
dziewanego gościa … (Witaszyce); musia-
ło być zawsze o jedno nakrycie wiencej niż 
… liczba osób … dla niespodziewanego go-
ścia … (Broniszewice); [Jeżeli upadnie łyż-
ka, noż lub widelec] przyjdzie jakiś gość … 
(Jedlec).
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gotować – nagotować – przego-
tować – ugotować – zagotować 
– zgotować – ‘poddawać coś działaniu 
wysokiej temperatury wody lub innego 
płynu’: [R1:] mak sie gotuje … [R2:] o już! 
… kiedy to robiłaś? … [R1:] no ale chwilećke 
… ja … ta[k] jak powinno bydź a że dzisiej 
jes takie ułatwinie że już gotowe … sie go-
tuje potym sie go przez maszynke dwa razy 
przekryńci … (Pleszew); gotuje sie kałdony 
… i ściera sie … dużo warzyw marchew pie-
truszke selere … i … kładzie sie je … pokro-
jone kałduny i … sie gotuje fl aki … (Jedlec); 
[Mleko jest] ciepłe … i przegotowane czyli 
bez jakichkolwiek tam bakterii … (Grodzi-
sko); jes to zupa śledziowa … […] gotuje-
my … wode z octu z wody z przyprawami … 
(Grodzisko); bierze się cebulke … gotuje sie 
je z wodom i octem tom cebulke później do-
daje sie śmietane … doprawia sie do smaku 
i w to sie wkłada śledzie … (Sośniczka); bi-
goz jes skómplikowany … kapusta … miynso 
… boczek i … kiełbasa i tam wszyskie przy-
prawy … […] i to sie wszysko gotuje … (So-
śnica); [Ozory] parzy sie … ździera sie skóre 
… gotuje … w przyprawach … (Marszew); 
[Na rosół] wstawiamy wode … wode musi-
my zagotować … […] i wkładamy … mien-
sko … […] i  gotujemy … na wolniutkim 
wolniutkim ogniu … (Pleszew); no bigos 
przygotowuje sie z kwaszonej kapusty wiync 
czszeba mieć kwaszonom kapuste … warzy-
wa … mienso … a jako dodatki … smako-
we to grzyby na przykład suszone … pieprz 
i sól … to wszystko sie razym gotuje … (Ple-
szew); [Na rosół należy] no wode mienso 
warzywa posolidź i na wolnym ogniu sie go-
tuje … godzine minimum … (Witaszyce); 
gotuje sie rosół … no … z miens… mienso 
musi być … kurczaczeg albo miensko takie 
… (Zielona Łąka); kopytka … […] zgoto-
wane ziemniaki sie miele … osoli … dosy-
puje troszeczke monki … robi sie wałeczki 

i kroi sie te wałeczki pod skosem i wycho-
dzom kluski … (Pleszew); miynso zalewa-
my wodom … dodajemy włoszczyzne ziele 
angielskie pieprz sól … gotujemy na małym 
ogniu … (Marszew); i to sie gotuje z przy-
prawami ze solom z pieprzem … (Nowy Ole-
siec); dla chorego … moja mamusia … jak 
byłyśmy … dzieciaki małe … to zawsze nam 
gotowała rosołki … z gołombków … z lanom 
kluseczkom … rosołek był … był przepysz-
ny … (Pleszew); albo sie gotowało [mięso] 
w słoiki … i później zanosiło sie to … jesz-
cze pamientam jag moja mama gotowaa … 
w słoikach … i zanosiła to do piwnicy na dół 
… (Broniszewice); można ugotować goto… 
w gotowych woreczkach kasze … wrzuca-
jonc do wody osolonej … lub można je go-
tować … na parze … zalana kasza wodom 
w odpowiedniej ilości przykryte i na parze 
gotowane … […] żeby doszła … (Pleszew); 
po prostu czszeba je [=ziemniaki] ugotować 
… i potem sie roz… roz… rozdrabnia i … 
i wmieszuje … w jedzynie … dla zwierzon … 
(Kuczków); [Ziemniaki dla zwierząt] gotu-
je sie … sie … wparuje je … w parowniku … 
(Gizałki); no rosół czeba obrać włoszczyzne 
… miynso z drobiu … zagotować wode … 
gotowadź na ma… bardzo malutkim ogniu 
… (Sośnica); [R1:] czyści sie je [=grzyby] 
… obiera … sortuje … [R2:] gotuje suszy … 
(Pleszew); pyzy … […] monka jajko droż-
dże woda … sie urabia sie … te … rosnóm 
garujóm jak to sie mówi … no i potem sie 
wykłada na ten … i na parze sie gotuje … 
(Witaszyce); moja mama … pamientam … 
w swoim czasie bardzo lubiłam to mien so … 
wienc tak … rzeźnik … ze swojej maszyn-
ki podkładał słoiki … i to było zakren cane 
… i gotowane … tag jak kompoty jak prze-
twory … (Broniszewice); [Kwaśne] aha … 
no to jez akurat … inaczej biały barszcz … 
tak że to była … we wielu domach jeszcze 
sie to teraz gotuje … (Broniszewice); recep-
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tura jes tak że bierze sie tam jakieś wiadro 
czy inne naczynie … przegotowanom wode 
… i sypie sie po kolei sól […] … (Lenartowi-
ce); zupe ogonowom można smacznom na-
gotować … (Lenartowice); no rwało sie zie-
lone żyto … i gotowało sie w tym jajka … 
wkładało sie do garnka i gotowało sie w tym 
jajka i były zielone … (Jedlec); mleko … sie 
tego zagotuje … (Józefów); gotujesz wode … 
musi być woda przegotowana … (Tomice); 
zupa jarzynowa no to jes tak … marchew-
ka pietruszka seler por … nagotuje sie na 
na kościah albo … na żeberkah i dodaje sie 
wszyskie warzywa i sie gotuje … (Sośnica); 
dżżem no to jes … słodkie … przesmażone 
… nie? … ugotowane owoce … z cukrem … 
i tak żeby dużo soku wyparowało żeby był 
gensty … […] a z czego? … no … z porzeczek 
z agrestu … z moreli z wiśni … z czarnej po-
rzeczki najlepszy … (Sośnica); czea ugoto-
wać … (Cieśle); [Mleko na kakao] należy 
podgrzać … albo ugotować … (Broniszewi-
ce); ugotować … (Jarocin); (Pleszew); ziem-
niaki ugotowane z mundurkach … (Kotlin); 
który sie zagotuje … (Pleszew); gotowadź 
rosół … (Tomice); (Dobrzyca); (Józefów); 
25.

gotowanie – ‘poddawanie czegoś dzia-
łaniu wysokiej temperatury wody lub inne-
go płynu’: gotowanie … (Pleszew); wszysko 
co było po… niezbendne dla … gotowania 
posiłków … (Nowy Olesiec).

gómbka → gombka.

gryczpan – ‘żywopłotowy krzew ozdob-
ny wykorzystywany do dekoracji wielka-
nocnych (np. koszyczka ze święconką, ba-
ranka z masła)’: do dekoracji świenconek 
był gryczpan … tak zw… gryczpan buczpan 
… zależy jak kto wypowiada to … (Broni-
szewice); no świnconka … […] [to] chleb 

sól pieprz … baranek … z masła … kawa-
łe… jajka … kawałek ciasta … […] koszy-
czeg ubierano … gryczpanym … (Sośni-
ca); [Święconkę przybierano] najczyńściej 
to takimi gałoncz… gałonzkami z gryczpa-
nu czy tam bukszpanu … (Pleszew); [Świę-
conkę] gryczpanym … sie udekorowało … 
(Cieśle); [Święconka] w koszyczku … ład-
na serweteczka biała i do tego była grycz-
pan … ładnie układany … na koszyczku … 
i to tak … ładnie wyglonda … tyko … wston-
żeczkami kolorowymi można było przy-
ozdobić właśnie … koszyczek … (Pleszew); 
[Do święconki] miałaź i gryczpan … i ba-
zie … (Tomice); [Święconkę] gryczpanem 
przyzdabiano … (Jarocin); (Kotlin); (Kucz-
ków); (Sośniczka); 3.

gryzak – ‘gumowa zabawka, którą nie-
mowlę gryzie’: gryzak … (Pleszew).

gryźć – ‘rozrywać i rozdrabniać zębami’: 
krowa … co robi? … […] żuje … gryzie tra-
we … (Grodzisko).

gust – ‘upodobanie, preferencje’: szagów-
ki … kopytka … […] gotuje sie ziemniaki 
… wykłada sie … dusi sie je … wykłada sie 
na … stolnice dodaje sie do nich monke jaj-
ko sól … kto jag lubi jaki smak … można 
sobie dosmakować według swojego gustu … 
(Pleszew).

gwiazda – ‘atrybut jednego z kolędni-
ków w postaci przedmiotu o  ramionach 
rozchodzących się promieniście’: kolendni-
cy … […] przebierali sie za na przykład za 
niedźwiadka … kolejny nosił gwiazde kolo-
rowom … jeden z kolendników … za anioła 
… (Grodzisko).

gwiazdka – 1. ‘światło na niebie, od po-
jawienia się którego tradycyjnie rozpoczy-
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na się uroczystą kolację 24 grudnia’: do 
kolacji wigilijnej zasiadaliśmy zawsze jak 
zaświeciła piersza gwiazdka ale teraz o tom 
gwiazdke to jes cienżko … (Broniszewice); 
myślę że do dzisiaj ten zwyczaj u nas jes pie-
lengnowany … do kolacji wigilijnej sie… za-
siadamy z chwilom pojawienia się pierwszej 
gwiazdki na niebie … którą wszyscy do-
mownicy wyglondają … (Marszew); [Do 
kolacji] wigilijnej? … no powinno sie za-
siońź jak … zauważy sie piersom gwiazdke 
na niebie … (Wieczyn); [Wieczór wigilijny 
to] ubieranie choinki … przygotowywanie 
stołu … przygotowywanie potraw wigilij-
nych … no i czekanie na pierszom gwiazdke 
… […] i po wieczerzy kolendy śpiewamy … 
no … (Pleszew); [Do kolacji wigilijnej za-
siadano, gdy] sie pojawiła pirsza gwiazd-
ka … (Pleszew); jak była pirsza gwiazka 
… (Grodzisko); gdy zaświeciła pierwsza 
gwiazdka … (Sośniczka); wieczerza … […] 
no jak pirszo gwiazdka na niebie … […] 
przedtym tyż sie modlili … (Józefów); [Do 
kolacji wigilijnej zasiadano] o godzinie … 
siedemnastej jak piersza gwiazdka zaświeci 

… (Cieśle); jak zaświciła piyrwsza gwiazd-
ka … (Sośnica); (Witaszyce); 2. ‘święto 
przypadające na 24-26 grudnia’: najwien-
cej sie to właśnie robi … te potrawy z indyka 
na Gwiazdke na Boże Narodzynie … (Ple-
szew).

gwiazdor – ‘postać przynosząca pre-
zenty 24 grudnia’; śpiewamy kolendy … 
oczekujonc na czas … pójścia na pasterkę … 
w miendzyczasie pojawia się Gwiazdor … 
(Marszew).

gwiazdorki – pieszcz., ‘grupa przebie-
rańców kolędująca w okresie bożonarodze-
niowym’: gwiazdory u nas były … mówiło 
sie na nie gwiazdorki a tera mówiom miko-
łajki … (Grodzisko).

gwiazdory – ‘grupa przebierańców ko-
lędująca w okresie bożonarodzeniowym’: 
gwiazdory u nas były … mówiło sie na nie 
gwiazdorki a  tera mówiom mikołajki … 
(Grodzisko).
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habzy – ‘wykradanie owoców z cudzego 
sadu’: [Iść] na harende no … o! widziż no 
… szabel … na szabel … na habzy … (Wi-
taszyce).

haczyk – ‘zagięty na końcu pręt służący 
do poruszania węgla lub drewna w paleni-
sku’: no to haczyk … haczykiem … to była 
taka czeńś … metalowego prentu grubego 
taki żeby to sie nie giął … i z takim za… za-
kończeniem takim … na szy… na dziewień-
dziesión … na sześćdziesiont … ile to jes 
stopni takie? … na sześćdziesión stopni po-
chyły tyn końcówka żeby było można … tam 
przemieszać w piecu … (Nowy Olesiec); ha-
czyk … (Józefów); (Marszew); (Pleszew); 
(Zielona Łąka).

harenda – ‘wykradanie owoców z cu-
dzego sadu’: [Iść] na harende no … o! wi-
dziż no … szabel … na szabel … na habzy 
… (Witaszyce); harenda … (Marszew).

higieniczny – ‘zgodny z zasadami hi-
gieny, służący zachowaniu czystości’: piec 
chlebowy był szczególnym … takim ele-
mentem każdego domu … […] nie miał ro-
gów … wz… wzglendów higienicznych żeby 
tam różne rzeczy jakieś wengielki drewna 
nie wpadały do … zrobionego już wcześniej 
chleba … (Marszew); [Na stole nie można 
kłaść] butów … grzebini … czapek … […] 
bo to jes niehigieniczne i … nieestetyczne … 
(Tomice). → chusteczka higieniczna.

H
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impreza – ‘zebranie towarzyskie, zaba-
wa’: jes to zabawa ostatkowa … ostatki … 
[…] zazwyczaj to jes … muzyka … i jakieś 
… odpowiednie potrawy przygotowane na 
tak … impreze … (Grodzisko).

izba – ‘pomieszczenie’: dawniej to … to co 
było … co matka miała w kuchni … to to 

po prostu … to naczynie służyło [do zsiada-
nia się mleka] że w każde naczynie w miske 
można było w garnek wlać … nie było ja-
kiegoś konkretnego naczynia to co … kobie-
ta miała w izbie w kuchni to … (Pleszew).

I
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jabol – ‘tanie wino złej jakości’: jabol … 
czyli najtańsze wino z jabłek … albo gdzieś 
tam robione … albo kupowane … (Broni-
szewice).

jadać – ‘spożywać pokarmy’: kiedyź jada-
no … na śniadanie … mleko … z makaro-
nem … polewke … (Dobrzyca).

jadalnia – ‘pomieszczenie służące do 
spożywania pokarmów’: główny to jes sa-
lon … a obog jes … jadalnia albo … (Zielo-
na Łąka); (Gizałki); (Jedlec); (Kotlin); (Le-
nartowice); (Pleszew).

jadalny – 1. ‘taki, którego można jeść, 
nie trujący’: po ugotowaniu jadalny? … 
może pigwa … (Witaszyce); inaczy na grzy-
by … tylko takie te drugie… drugigó gatun-
ku … wiysz? … nie takie borowiki nie tegó 
… takie te … inne bedki … […] no … ja-
dalne … niższej kategorii … (Witaszyce); 
opieńki to takie grzyby sóm … jadalne … 
(Józefów); (Marszew); (Pleszew); (Wie-
czyn); 2. ‘taki, w którym się je’: [Salon to] 
pokój jadalny … (Jarocin).

jadło – ‘danie’: [Stół na Wigilię był] no 
ubrany na biało obrusek założony … zasta-
we postawionno … tam talerze … co … no 
i późni sie jadło … nie? … wszyskie jadła … 
(Pleszew).

jednogarnkowy – ‘taki, który został 
ugotowany w całości w jednym naczyniu’: 
jednogarnkowe właśnie danie … (Pleszew).

jedzenie, jedzynie – ‘to, co jest spo-
żywane; pokarm’: [Ziemniaki] kiełkujom 
zazwyczaj … już sie robiom stare i niezbyt 
dobre … do jedzenia … (Broniszewice); 
duże ziemiaki do jedzenia sie zostawało … 
(Nowy Olesiec); no to myśmy wołali nyś nyś 
nyś … do jedzenia do koryta żeby [świnia] 
doszła … (Nowy Olesiec); [Ajntopf] uojej! 
… no to tyż takie jedzynie w jednym garku 
… wszysko … (Witaszyce); [Ziemniaki wy-
korzystuje się] do z… jedzynio … w dómu 
… i do … do paszy … do do drobiu … (Gi-
załki); wziął reszte [z kolacji wigilijnej] co 
tegó i szed gospodarz dać zanieź jedzenia … 
do swoi ty … czszody … (Pleszew); [Futer 
to] jedzenia … pożywienie … (Pleszew); je-
dzynie … (Grodzisko); (Witaszyce); do je-
dzynia … (Pleszew); (Kuczków); (Tomice); 
wlewane do koryta jedzenie … (Pleszew); 
i  takie jedzenie pyszne … (Grodzisko); 
(Marszew); (Sośniczka); (Zielona Łąka).

jedzonko – pieszcz., ‘to, co jest spożywa-
ne; pokarm’: to jes tak zwany bóbr … i to sie 
łupał… łupinki wyrzycało te zielone a to sie 
gotowało … pyszne jedzonko … (Nowy Ole-
siec).

jedzynie → jedzenie.

J
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jeś, jeść – zjeś – ‘spożywać pokarm’: 
ostatki … […] ludzie … bawióm się … je-
dzom i  pijom … (Sośniczka); kto zjad … 
czym wiencej bazi sie … palm … bazi się zja-
dło … tyle czszeba było zjeź jajeg na Wielka-
noc … (Sośniczka); no w kuchni sie gotuje 
obiadki no i w ty kuchni sie … zawsze był 
stół i sie jadło … razem … (Nowy Olesiec); 
[Smak sera zależy] [R1:] od tegó pewno co 
te … [R2:] jedzóm krówki … (Grodzisko); 
[Świnia] żre … też też … je … (Bronisze-
wice); nie wiem nigdy tego [=ozorów] nie 
jadłam i nie robiłam … wiara tam robi ale 
… ja tam nigdy tego nie … nie tego … nie 
przyrzondzałam … (Witaszyce); to można 
je [=naleśniki] jeś z tym … z … ze serym 
można je jeś … z dżżemym … o! … (Gizał-
ki); można je [=naleśniki] jeść z cukrem … 
ze serem z dżemem … z jabłkami … (Ko-
tlin); to była tako … zupa … jak sie gotowa-
ło kiszke i kiszki … pynkły … to to sie zbirało 

… i … i … jakoś tam mama tam zaklepy-
wała … i to jedlim … bardzo śmierdziało 
kiszkom … (Tomice); taki wyższy [stołek] 
żeby można było usionź i … jeś posiłek … 
(Nowy Olesiec); no tylko te co były w ko-
szyczku do świencenia przeważnie sie ja… 
jadło w Wielkom … w Niedziele po rezurek-
cji … (Jedlec); [Jedzenie przygotowane na 
święta] we Wielkóm Sobote dopiro … jak 
sie przy… na wieczór … to troche mogło sie 
zjeź ale tak to nie … rano czea było czekać 
… (Cieśle); naleźnika można jeś … z serem 
… można jeś z dżemem … (Pleszew); kie-
dyś … [na obiad] jedzono bardzo dużo ka-
szy … dzisiaj sie je ziemniaki frytki kapuste 
… (Dobrzyca); jycy jesteź jycy … czyli lu-
bisz jeś … no … (Dobrzyca); ide zjeź obiad 
… (Pleszew).

jeść → jeś.
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kajmakowy – ‘zrobiony z  kajmaku 
(masy z cukru, mleka i masła)’: mazurki 
robi sie z ciasta kruchego … na to sie kładzie 
mase kajmakowom lub mase czekoladowom 
i dekoruje się … w swój… własny sposób … 
jak kto uważa … (Sośniczka).

kajzerka – ‘rodzaj bułki z pięcioma na-
cięciami na wierzchu’: kajzerka to jes bułka 
… (Pleszew); kajzerka [to] bułka … (Broni-
szewice); (Cieśle); (Grodzisko).

kanapeczka – pieszcz., ‘pieczywo z do-
datkami (serem, wędliną itp.)’: (Pleszew).

kanapka – ‘pieczywo z dodatkami (se-
rem, wędliną itp.)’: [R1:] obkład? … […] no 
to co kładziem na kanapke i wendlinki i po-
midorki i ogórki i sałate i … [R2:] i paszte-
cik … (Pleszew); kanapki … (Józefów).

kanold – ‘twardy, owalny cukierek 
o  mleczno-słodowym smaku’: kanold to 
jes cukierek … cukierek który sie kupowa-
ło w sklepach … jak to mówiónc bez papir-
ka i … wyglóndoł cimny … cukiereczek … 
i smakowoł jak to mówióm taki jak kawa 
z mlekiem … (Kuczków); [Kanoldy] to ta-
kie twarde cukierki tyż takie … mleczne … 
mleczno-ka… mleczno-kawowe czy kaka-
owe … (Witaszyce).

karbit, karpit – ‘biała masa krysta-
liczna wykorzystywana dawniej w  lam-

pach przenośnych i domowych petardach; 
karbid’: w naszej okolicy jak pamientam to 
w Wielkanoc sie przede wszystkim szczsze-
lało z różnych tam … urzondzeń typu ja-
kiś puszek … z karpitu … z kany takiej od 
mleka dużej … im wiencej huku tym lepiej 
było … […] nie było petard to sie szczszelało 
z karpitu … (Lenartowice); w Wielkanoc? 
… no … jak to? … szczelali z kar… szczelali 
z tych … za mnie to szczelali z tego … mów 
… z karbitu … (Jedlec); szczelali z karbitu 
… (Tomice); 31.

karmel – ‘ciągliwa, brązowa masa po-
wstała z ogrzania cukru’: szare jaja to sóm 
w sosie … sar… szarym … w szarym sosie 
który robi sie z karmelu … cukier … […] 
pali sie … (Pleszew); [R1:] jajka w  sza-
rym sosie … [R2:] [babcia] robiła to … no 
… w karmelu … [R1:] no … karmel daje 
bronz … beż … właściwie jest beżowy ten ser 
[=sos] … (Pleszew); gotowało sie mleko z … 
cukrym … żeby masa była taka twardziej-
sza … lub cukier przesmażało sie i … wy-
chodził kar… taki mały … karmel … (So-
śniczka).

karmelek – często w l. mn., ‘twardy cu-
kierek’: karmelki … (Lenartowice); dropsy 
… lub karmelki … (Sośniczka).

karmelizować – ‘przerabiać cukier na 
karmel’: [Jak robiono domowe cukierki?] 
karmelizowało sie cukier na patelni … wyle-

K
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wało sie do naczynia metalowego … a kiedy 
stwardniało łamało sie na kawałki … (Ple-
szew).

karnawał – ‘okres zabaw między świę-
tem Trzech Króli i Środą Popielcową’: no 
zapusty to jes … inaczej karnawał … bo 
jest … miyndzy Świyntym Czszech Króli 
… a Środóm Popielcowóm ten czas … (Ple-
szew); [Zapusty] to som okres karnawa-
łu … (Pleszew); [Ostatki] to som … ostat-
nie dni karnawału … (Pleszew); [Zapusty 
to] karnawał … okres zimowych balów … 
(Sośniczka); [Podkoziołek] no to jes ostatni 
dziń karnawału … (Pleszew); karnawał … 
bawimy sie … (Grodzisko); zapusty … no to 
jes … karnawał … (Sośnica).

karpatka – ‘ciasto przekładane kremem 
z pofalowanym wierzchem’: [Na karpat-
kę] czszeba upiec ciasto … z monki i jajek … 
jak ostygnie przekłada sie je kremem budy-
niowym … (Pleszew); nie znam dokładne-
go przepisu wypieka sie i … powstajom takie 
górki … przeważnie dwa takie placki sie po-
fałdowane wypieka … i … przygotowuje sie 
krem ucierany … słodki … który sie nakła-
da na jednom warstwe przykrywa drugom no 
i gotowa karpatka … (Lenartowice); kar-
patke robi się … ta[k] jak ciasto ptysiowe … 
zagotowuje sie wode z margarynom dosypu-
je sie monkę … i to czeba zagotowadź jesz-
cze raz … później ocstawia sie do ostygnień-
cia … i wbija się jajka i sie piecze w dwustu 
stopniach Celsjusza … (Sośniczka).

karpit → karbit.

kaszel – ‘gwałtowne wypchnięcie powie-
trza z płuc połączone z charakterystycz-
nym odgłosem’: [Syrop z kwiatów mlecza 
i miodu jest] na kaszel … (Jedlec); to jez na 
przezimbinie … na kaszel … na przezimbi-

nie … […] tak … bierzesz pińcet kwiatków 
… mleczu … to zalywosz … litrym wody … 
i to … kroisz czszy cytryny … i w to wrzu-
cosz i to gotujesz … jak to ugotujesz … to 
bierzyż i … odciskosz … to z tegó … nie … 
co ja mówie … czszy … czszy litry wody tam 
było chyba … […] i tyn … i to … potym wy-
ciszkosz … w tyn … tóm wode … sypiesz kilo 
cukru … i to gotujesz … tak długo aż żeby 
tegó … do czszech godzin … na … na ma-
łym ogniu … (Tomice).

kasztan – ‘owoc kasztanowca okryty 
zieloną łupinką z kolcami’: to [=nalewkę 
z kasztanów] brali starsi ludzie na zaziembi-
nie … tak bynajmni … wiadomo … (Kucz-
ków); do smarowanie jedynie to [=nalew-
ki z kasztanów] używali … […] do ciała … 
(Józefów).

kawałeczek – zdr., ‘niewielka część 
czegoś’: no bigos przygotowuje sie z kwaszo-
nej kapusty wiync czszeba mieć kwaszonom 
kapuste … […] miynso sie kroi na kawałecz-
ki … dodaje sie koncentrat pomidorowy … 
majeranek … (Pleszew).

kawałek, kawołek – 1. ‘niewielka 
część czegoś’: [R1:] kawołki … [R2:] ka-
wałki … jak grudki do grudki to sie też na-
zywa właśnie grudki … (Pleszew); [Na ro-
sół] i wkładamy … miensko … najlepiej jag 
jes to kawałek kurczaczka kawałeg indyka 
… i kawałek z kaczki mienska … (Pleszew); 
[Gospodarz kolędnikom] poczynstunek ja-
kiś postawił … czy na cukierki kawołek 
placka czy tam cze… co piernika … o! … 
(Pleszew); no świnconka … […] [to] chleb 
sól pieprz … baranek … z masła … kawa-
łe… jajka … kawałek ciasta … (Sośnica); 
[Na rosół] przygotowuje sie kawałek mien-
sa drobiowego […] … (Broniszewice); no 
pałka to jes … noga … noga od kury do po-
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dudzia … piyrszy kawałek od stopy do po-
dudzia … (Jedlec); [Kurę trzeba] złapadź 
i zabić … oparzyć … oczyścić … z pierza 
… umyć … pokroić w kawałki i wrzucić do 
garnka … (Kotlin); rolady … […] rozbi-
ja sie tłuczkiem mienso … najlepiej wołowe 
można też schaby czy szynki … przygotowu-
je sie … taki jak gdyby farsz czyli … przy-
gotowuje sie przeważnie ogórek kawałek 
w paski krojony … (Lenartowice); umydź 
jóm [=kurę] … rozebrać … na kawałki … 
(Gizałki); klepka lub gomółka … […] [to] 
uformowany mały kawałeg masła … (Mar-
szew); [Świnię] tnom na kawałki … przera-
biajom na wyroby … (Pleszew); [Jak robio-
no domowe cukierki?] karmelizowało sie 
cukier na patelni … wylewało sie do naczy-
nia metalowego … a kiedy stwardniało ła-
mało sie na kawałki … (Pleszew); (Jedlec); 
(Nowy Olesiec); 2. ‘płaski plasterek chleba; 
skibka’: jeżeli upadnie kawałek chleba pod-
nosi sie i całuje sie ten chleb … (Bronisze-
wice); gruby kawołek chleba to bydzie … 
krómka … (Gizałki).

kawołek → kawałek.

keksówka – ‘podłużna foremka do pie-
czenia’: klopsa robi sie z mielonego miensa 
… podobnie jak pieczeń rzymskom … przy-
prawia sie to minso … dodaje jajka … prze-
kłada sie do foremki takiej jak keksówka … 
(Marszew); 49.

kieliszek – ‘małe naczynie, z którego 
pije się alkohol, np. wódkę’: (Sośnica).

kielonek – ‘małe naczynie, z  którego 
pije się alkohol, np. wódkę’: kielonek to jez 
inna nazwa kieliszka … (Sośnica).

kilo – ‘jednostka wagi równa 1000 gra-
mów’: jak sie robi domowy makarón? … 

bierze sie mónke … do mónki sie kładzie … 
jajka … w zależności od tego ile jez monki 
przykładowo … na … jakieś tam … pół kilo 
mónki sie … z dwa jajka kładzie … (Kucz-
ków); sypiesz kilo cukru … (Tomice).

kipa – ‘duży kosz’: duży koszyk to kipa … 
(Sośnica); 15.

kisiel – ‘galaretowata mieszanina mącz-
ki ziemniaczanej, soku owocowego, wody 
i cukru o różnym stopniu gęstości’: [Zupa 
z  jagód] jagody i  sie tygó … zacióngo … 
śmietanóm czy kiślem no bo różnom robiom 
… (Józefów); no zupke owocowóm no to sie 
… owoce sie gotuje zacionga sie … kisielem 
czy monkom ziemniaczanom i dosładza sie 
i … i jes zupa już … możesz podawać z ma-
karonem … (Pleszew); a leguminki? … no 
to tyż … na mleku możno ugotować … to 
znaczy kisiel taki na mleku … czy czy na 
wodzie … kisiel na wodzie … (Pleszew).

klapa – ‘pokrywa na zawiasach, rodzaj 
drzwiczek’: no klapa [do piwnicy] … do 
otwarcia … tegó żeby wejź i wzióńś … (Jó-
zefów).

klapeczka – zdr., ‘wąska deseczka’: 
[Kierzynka] to jes taki … drewnia… jak 
kiedyś było to drewniane takie naczynie … 
[…] z takich klapeczek … takie gdzieś wy-
sokie … z takich wonskich klapeczek było to 
naczynko … (Pleszew).

klapka, klepka – ‘wąska desecz-
ka’: byy otwory albo w stropie albo w ścia-
nie … w zależności od … tego jako była 
głymboka ta piwnica i … zsypano to tak 
zwanom arfom … arfa taka była … to … 
z klapek zbite … (Dobrzyca); kierzynka 
to składała się z takich klepek drewna … 
(Sośniczka); kierzynka … jak wyglóndo? 
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… jes to zbudowane z klepek drewnianych 
… (Kuczków).

klapszczula, klapsztula – ‘ka-
napka z dwóch złożonych kawałków chle-
ba, pomiędzy którymi znajduje się obkład, 
tj. wędlina, warzywo, nabiał itp.’: klapszczu-
le to sóm właśnie złożóne dwie skibki chle-
ba … no … (Pleszew); klapsztula … […] to 
som dwie złożone kromki chleba … tak zwa-
ne skibki … (Pleszew); (Sośniczka).

klapsztula → klapszczula.

kleb → chleb.

klepka → klapka.

kler → ekler.

klitka – ‘mały pokoik znajdujący się 
obok pokoju głównego’: klitka … (Pleszew).

klucha – często w l. mn., ‘potrawa z cia-
sta podawana do zup, jako dodatek do dru-
giego dania, o  różnych formach’: kluchy 
łyżkóm kładzóne … (Pleszew); goloki to sóm 
… tak … kluski … z pyrek … czszesz pyry 
odciskosz wode … dodajeż jajko … dajesz te 
… no … monke … i to potym robisz z tegó 
… kluchy … (Tomice); makiełki? … kluchy 
z makiem … […] znaczy przyprawiony mak 
… urobiony taki już … z przyprawami z ro-
dzynkami … z tym … z cukrem … (Wie-
czyn). → szare kluchy.

kluseczka – zdr., często w l. mn., ‘po-
trawa z ciasta podawana do zup, jako do-
datek do drugiego dania, o różnych for-
mach’: i do tego [=zupy dyniowej] robiłam 
takie specjalne kluseczki … z jednego jajka 
… takie zacierki … i to wkładaam do zupy 
… i gotowane to było razem z tom zupom i to 

sie jadło na śniadanie czy na obiad … jak 
kto lubił … (Nowy Olesiec); pyzy … […] 
monka pszenna sól jajka … woda … i zaro-
bić ciasto … ciasto urośnie co najmiej go-
dzine … robić z tego okrongłe kluseczki … 
na pare pod przykryciem parować … (Ple-
szew); som to tak zwane szagówki albo ko-
pytka … […] gotuje sie najpierw ziemnia-
ki … później dodaje sie do tych ziemniaków 
jeżeli jag już … sie wystudzom … jajko mon-
ke … sól pieprz … później sie je wałkuje … 
i wycina sie takie małe kluseczki … (Broni-
szewice); (Kuczków); (Lenartowice); (So-
śnica). → lana kluseczka.

kluska – często w  l. mn., 1. ‘produkt 
żywnościowy w kształcie nitek wytwarza-
ny z mąki, wody i jajek, dodawany np. do 
zup i sosów; makaron’: albo kluski albo ma-
karoń … kluski! … przód to wiyncy tak … 
(Józefów); 2. ‘potrawa z ciasta podawana 
do zup, jako dodatek do drugiego dania, 
o różnych formach’: kluski szagówki też sóm 
z ziemniaków … (Pleszew); z gotowanych 
ziemniakó[w] … kluski … i py… i zimnia-
czane tero … te … prażonki … kiedyś były 
… prażónki teroz … kluski ślónskie mówi-
łam już? … nie mówiłam … teroz kopytka 
… o! … (Gizałki); jakieś ziymniaki z któ-
rych robi sie kluski … (Pleszew); na zacier-
ki … to kluski sie robi z mónkóm … z wodóm 
i sie … na … gotuje na wode … (Gizałki); 
to som makiełki … z maku … […] pomie-
szać … i zmelidź mak … no i piyrw i zaś do-
piero roz… na wodzie cy … […] przeważnie 
że kluski … ciotka to lubiaa … (Józefów); 
goloki no … kluski z zimniaków … (Gizał-
ki); ciasto na kopytka … formuje się dłu-
gie kluski … (Marszew); drożdżowe kluski 
gotowane na parze? … pyzy … […] wyra-
bia sie ciasto jak ciasto wyrośnie formuje sie 
kluski … no i gotuje sie je na parze … pare 
minut … (Wieczyn); kluski nagusy to … jak 
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sie robiło … z goto… ze surowych ziemnia-
ków … (Sośnica); to placki takie … z ciasta 
… na te … na kluski co sie robiło … abo pe-
czone placki tyż sie … […] no mónka jajko 
… i tero … na tegó … na … jag na kluski 
… nie? … no to rozwałkujez i zaś to … kra-
jało sie … i buh na … na płyte … i … abo 
… placki zimniaczane tyż … tegó … tyż … 
tegó … to sie inaczy nazywały … te placki … 
(Józefów); (Cieśle); (Grodzisko); (Jedlec); 
(Tomice). → kluski kładzione (łyżkom), 
kluski ślonskie, kluski żelazne, lana 
kluska, szare kluski.

kluski kładzione (łyżkom) – ‘mącz-
ne kluski wrzucane przy pomocy łyżki na 
gotującą się wodę’: [Na czarninę] gotu-
je sie podroby … z kaczki … gotuje sie ro-
sół z podrobów kaczki i zalewa się … krwiom 
zmieszanom z monkom i octem … […] mo-
gom … może bydź makaron może być kluski 
kładzione … (Sośnica); kluski kładzione łyż-
kóm … z … łyżkom kluski z mónki … kładzie 
sie na gotowanom wode i … przyprawić po … 
ugotowaniu sie wyciongo … do naczynia … 
i doprawi sie … masłym … i to wszystko … 
(Jarocin); [Kluski] łyżkom kładzone zawsze 
my mówili … (Sośnica); to też takie bierzeż 
i rzucaż na wode … no ale jak to si? … kluski 
łyżkóm kładzione … (Witaszyce).

kluski ślonskie, kluski ślónskie 
– ‘rodzaj okrągłych klusek z wgłębieniem 
z gotowanych, zgniecionych ziemniaków 
z dodatkiem jajka i mąki’: z gotowanych 
ziemniakó[w] … kluski … i py… i zimnia-
czane tero … te … prażonki … kiedyś były 
… prażónki teroz … kluski ślónskie mówi-
łam już? … nie mówiłam … (Gizałki); klu-
ski ślonskie … (Tomice);

kluski żelazne – ‘rodzaj klusek z tar-
tych, surowych ziemniaków o nieregular-

nych kształtach’: kluski żelazne … […] pyr-
ki czszesz … na tartce … mocno odciskasz 
… i  dajesz tam … troche monki jajko … 
i łyżkóm rzucoż na gotowanom wode … (To-
mice).

kluszczanka, kluszczonka, 
kluszczónka – ‘woda po ugotowa-
nych kluskach’: kluszczonka … (Marszew); 
(Nowy Olesiec); (Pleszew); kluszczanka … 
(Witaszyce); a to wszysko sie nagrywo? … 
i ta kluszczónka tyż? … (Pleszew).

kluszczonka → kluszczanka.

kluszczóna – ‘woda po ugotowanych 
kluskach’: no jes woda taka gynsta … taka 
kluszczóna … (Zielona Łąka); ta woda to 
kluszczóna … (Pleszew).

kluszczónka → kluszczanka.

kładzony → kluski kładzione 
(łyżkom).

kłaść → kluski kładzione (łyż-
kom).

knajpa – ‘lokal gastronomiczny’: knaj-
pa … […] jes to lokal w którym można zjeź 
i wypić … (Pleszew); [Knajpa to] restaura-
cja … (Lenartowice); (Sośniczka).

kobiałka – ‘koszyk z pałąkiem’: [Świę-
conkę noszono] w kobiałkach albo w koszy-
kach … (Jedlec).

koc – ‘gruba tkanina służąca jako przy-
krycie’: do dzieży to jes … takie naczynie … 
wykonane z drewna … do którego … wsy-
pywano monkę … dodawano wodę … mle-
ko … najlepiej mleko kwaśne … i mieszano 
… dodawano również … zakwas … czy-
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li … zakwas który wykonany wcześniej zo-
stał z monki i z wody … nastempnie kopy-
ściom wymieszano … te wszyskie produkty 
… przykrywano kocem … i stawiano w cie-
ple na całom noc … (Marszew); żeby nie 
ostygły [ziemniaki lub kasza] jag można … 
na przykład jak sie … zaprasza gości a sie 
ni[e] mo mało czasu … to można ugotować 
wcześni … owinońć kocym i pod pierzyne … 
(Sośnica).

kojda – ‘wewnętrzna część ubrania; też: 
kieszeń’: kojda to … zanadżrze zapazuch… 
pazucha … dawniej mówiono … tak … do 
złodziei którzy … oberwał jabłeg i schował 
je za kojde … (Marszew).

kokilka – ‘mała miseczka służąca do za-
piekania’: no gotuje sie miensko z warzywa-
mi później … sie obiera kroi … dodaje sie że-
lantynki troche i … wylywa sie na małe ten 
… no … w kokilki … no i sie zastyga … jes 
galareta … galard jes … (Pleszew); 49.

koktajl – ‘napój z alkoholu i dodatków’: 
(Witaszyce).

kolacja – 1. ‘ostatni posiłek w ciagu dnia 
zjadany wieczorem’: kolacja … (Dobrzyca); 
(Józefów); (Pleszew); (Sośnica); 2. ‘uroczy-
sty posiłek zjadany 24 grudnia’: kolacja wi-
gilijna … (Pleszew); do kolacji wigilijnej 
zasiadaliśmy zawsze jak zaświeciła pier-
sza gwiazdka ale teraz o tom gwiazdke to jes 
cienżko … (Broniszewice); myślę że do dzi-
siaj ten zwyczaj u nas jes pielengnowany … 
do kolacji wigilijnej sie… zasiadamy z chwi-
lom pojawienia się pierwszej gwiazdki na 
niebie … którą wszyscy domownicy wyglon-
dają … (Marszew).

kolenda – ‘religijna pieśń tematycz-
nie związana z  narodzinami Chrystu-

sa’: [W Wigilię] śpiewał…liśmy kolendy … 
(Pleszew); [Zwyczaje wigilijne to] łamanie 
sie opłatkim … śpiewanie kolend … czytanie 
Biblii … (Sośniczka); po wieczerzy kolendy 
śpiewamy … no … (Pleszew); czytanie Pi-
sma Świentego fragmentu o narodzeniu Je-
zusa … dzielenie się opłatkiem … spożywa-
nie kolacji … śpiewanie wspólne kolend … 
obdarowywanie sie prezentami … na kon-
cu była pasterka … (Marszew); śpiewamy 
kolendy … (Cieśle); (Broniszewice); (Wie-
czyn).

kolendnik, kolyndnik – 1. ‘osoba ko-
lędująca w przebraniu w okresie okołobo-
żonarodzeniowym’: były tradycje że chodzi-
li … z… kolendnicy … […] za diabłów za 
… za kominiarzy … […] no teraz to wiyn-
cy dzieci ale przedtym to starsi chodzili też 
… (Sośnica); kolendnicy […] [przebrani 
byli] za czszech króli za zwiyrzynta za anio-
ła za diabła … (Pleszew); [Zabawy] odby-
wały sie w domu w którym kolendnicy od-
wiedzajóm … (Pleszew); kolendnicy … […] 
przebierali sie za na przykład za niedźwiad-
ka … kolejny nosił gwiazde kolorowom … 
jeden z kolendników … za anioła … (Gro-
dzisko); kolendnicy … […] [byli przebra-
ni za] króla anioła pasterzy i śmierć … (So-
śniczka); [R1:] nie chodziły te? … skolen… 
kolyndnicy … [R2:] ale to w Szczepana? … 
nie … to w Wigilie … (Pleszew); kolendnicy 
… […] [byli przebrani] za diabła … za … 
za anioła … (Broniszewice); 6; 2. ‘oso-
ba kolędująca w przebraniu w okresie wiel-
kanocnym’: [Pisanki dawano] kolendnikom 
… (Pleszew).

kolendować – ‘chodzić wśród sąsiadów, 
śpiewając kolędy, odgrywając scenki, skła-
dając życzenia, robiąc psikusy’: w miastach 
raczej tak [=kolędowali młodzi chłopcy] … 
a na wsi to starzy i … (Pleszew).
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kolor – ‘barwa’: [R1:] ón [=biały ser] 
musi mieć ciepło … ukiszony na troszke na 
… na tłuszczu i on sie rozpuszcza … tro-
che go solimy … żółtko ze dwa żółtka … 
[R2:] żeby kolor był … (Pleszew); znaczy 
to [=masło z sokiem z marchewki] nie jes 
prawdziwe masło … bo prawdziwe masło 
ma … koror słomkowy … (Pleszew); ka-
pusta po ugotowaniu kolor zmija? … może 
czerwona? … (Sośnica); ja gotowałam [jaj-
ka] w cebuli … to były w jednym kolorze … 
albo … malowałam pisakami farbami … 
(Broniszewice); pisanka kraszanka … […] 
no tam … jeżeli na jednolity kolor sie chce 
… to były różne sposoby na zielono … to 
sie gotowało w trawie … na na tag na żół-
to … w łuskach cebuli … na … […] na fi o-
letowo tak delikatnie to bura… w buracz-
kach sie gotowało … potem można było … 
te jajka jeszcze … albo już tak przygotowa-
ne albo … albo całkiem … bez niciego go-
towane malowadź różnymi sposobami czy 
farbami czy … kredkami … (Lenartowice); 
(Marszew).

kolorować – ‘nadawać kolor, malo-
wać’: pisanka … […] kolorowano … koro-
wano odpowiednimi pisakami farbkami … 
wyszywano różne … różne takie … z mate-
riału … włóczki … (Grodzisko).

kolorowy – ‘mający kolor inny niż bia-
ły, czarny, szary’: były kolorowe [opłatki] … 
były przeznaczone dla zwierzont … szcze-
gólnie dla bydła … (Pleszew); były również 
opłatki kolorowe czerwone … były przezna-
czone do czszody i do bydła i do zwierzónt 
domowych … (Pleszew); opłatek kolorowy 
przeznaczony był … dla krówek … z tego 
wzglendu że znajdowały sie one w stajen-
ce u Jezusa … (Grodzisko); kiedyś dawno 
temu … kościelny … roznosił opłatki … […] 
białego dla ludzi … a taki był pomarańczo-

wy mi sie wydaje dla zwierzont … kolorowy 
… (Broniszewice); kogut … ma przeważnie 
… bardziej kolorowy … i ma … szczególnie 
sie różni wyglondem … postawom i ma inny 
ogon … przeważnie ma ozdobny ogon dłu-
gie pióra zwisajonce w ogonie … (Lenarto-
wice); kogut … […] inny ma … ładniejsze 
kolorowe … ogon ładny ma … grzebień ma 
wienkszy … (Pleszew); francuskie kaczki są 
… są kolorowe … (Kotlin).

koloryzować – ‘nadawać kolor’: pisan-
ka … […] przygotowywano je na różne spo-
soby … gotowano w odpowiednich farbkach 
koloryzujoncych … (Grodzisko).

kolyndnik → kolendnik.

kołacz – 1. ‘ciasto drożdżowe o okrą-
głym kształcie’: [Kołacz to] placeg okron-
gły … […] z ciasta drożdżowego pszennego 
… (Pleszew); kołacz to jest taki … takie cia-
sto … pieczywo … ta[k] jak duża chałka o! 
… (Witaszyce); kołacz to ciasto … […] wy-
konywane na wesela najczeńściej … wypie-
kane było w kształcie … koła … i od tego 
ta nazwa … siem tak … zaczęła … nazwa-
no kołaczem … (Marszew); kołacz … jes to 
taki fajny duży chlebek okrongły … (Wie-
czyn); [Kołacz] wydaje mi sie że to jes droż-
dżowy placek … (Sośnica); (Józefów); 2. 
‘rodzaj pszennej bułki’: [Kołacz to] bułka 
wypiekana z monki pszennej … (Marszew).

kołdra – ‘rodzaj przykrycia wykorzysty-
wanego niekiedy do utrzymywania tempe-
ratury potrawy’: garować … w ciepłym … 
miejscu … kiedyś sie pod kołdry … pod pie-
rzyny najlepiej … (Pleszew).

kołka – ‘przyrząd kuchenny służący do 
rozbijania ziemniaków na miazgę’: [Ziem-
niaki ugniata się] [R1:] kołkom … [R2:] pał-
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kom … (Pleszew); no kołka … (Tomice); no 
mosz … tyn … kołkom … jakimś tyn … do 
ugniatania … a można to zrobić w prasce … 
(Tomice); 28.

komin – ‘element konstrukcyjny budyn-
ku odprowadzający dym’: no piedz jes po-
łonczony … z … do komina tym … rurom … 
(Pleszew).

kominiarz – 1. ‘jedna z postaci kolęd-
ników bożonarodzeniowych’: przebra-
ny jedyn jes w biały sukni … za anioła … 
za panne … nie? … za diabła … za komi-
niarza … z widłami jedyn tam właśnie … 
(Cieśle); były tradycje że chodzili … z… ko-
lendnicy … […] za diabłów za … za komi-
niarzy … […] no teraz to wiyncy dzieci ale 
przedtym to starsi chodzili też … (Sośnica); 
2. ‘jedna z postaci przebierańców wielka-
nocnych, którzy odwiedzają sąsiadów’: ko-
miniarz jakiś baba i chłop … no i … i taki 
z tóm kolorowóm takóm co śpiewał … i miał 
koszyg na jajkach … […] na Wielkanoc … 
(Grodzisko).

komora – ‘niewielkie pomieszczenie 
przy kuchni służące do przechowywania 
żywności’: nie było [okna] … ciemna ko-
mora była … (Nowy Olesiec); i te beczki to 
były … drewniane tak fajnie wyczyszczo-
ne … i tam sie u… ugniatało to mienso … 
no i tym chłodnych tych piwnicach takich 
… niepiwnicach ale w  tych … chłodnych 
tych komorach sie czszymało … miensko … 
(Nowy Olesiec); no bo to może być komo-
ra spiżarnia … tak było … o! … (Zielona 
Łąka); (Marszew).

komórka – 1. ‘niewielkie pomieszcze-
nie przy kuchni służące do przechowy-
wania żywności’: a to mieliśmy takie wła-
śnie pomieszczenie przy … kuchni … takóm 

komórke … i w tym mieliśmy … różne pół-
ki porobione i tam były słoiki różne zapra-
wy … w słoikach … kiszona kapusta była 
w beczce potem były tam buraczki przecho-
wywane … również marchew pietruszka 
… selera pora wszystie owo… warzywa ja-
kie mieliźmy to … czy we wiadrach nasy-
pane w… piaskiem … i w to sie wkładało 
… owo… warzywa … marchewka to raczy 
była przesypywana piaskiem ale pietruszka 
i … i selera i pora to było w każdym wia-
dżrze osobno i … też piaskiem … takim bia-
łym piaskiem przykrywane … (Nowy Ole-
siec); komórki takie były przy … przy tym 
… przy kuchni … no … (Witaszyce); 2. 
‘niewielkie pomieszczenie (o różnym prze-
znaczeniu) przystawione do większego bu-
dynku’: to była taka … komórka … już na 
wengiel … (Nowy Olesiec); taka komórka 
była … zamknienta … aby tam troche co … 
tyn dym i … tym dymem sie wyńdziło to ta-
kie pomieszczenie zamkniente tam było … 
na dole palenisko … i takie delikatne wen-
dzenie … (Nowy Olesiec); komórka albo 
piwnica … szopka może być [na drewno] … 
(Zielona Łąka); [Pomieszczenie na drew-
no, węgiel] no komórka albo … kotłownia 
… (Pleszew).

kompiel → kompiel wodna.

kompiel wodna – ‘metoda przygotowy-
wania pokarmów za pomocą pośredniego 
podgrzewania (naczynie z produktem lub 
potrawą umieszcza się w innym naczyniu 
z wrzącą wodą)’: dopiero jag [ser] miał taki 
charakterystyczny zapach … rozpuszcza-
ło sie go w kompieli wodnej … dodawało sie 
masło … żółtko … koper … i tak powstawał 
ser smażony … (Pleszew).

konsek – ‘kawałek, część czegoś’: mały 
konsek … (Broniszewice).
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konsystencja – ‘stopień gęstości, twar-
dości, spoistości jakiejś substancji’: [R1:] 
zwykły ser musioł uj… ugnić … [R2:] no 
… żeby nabrał odpowiedniej konsystencji 
… i potem sie go smażyło … (Grodzisko); 
a naleśnik tyż … to tak samo naleźnik … 
mónki troszeczke jajko mleko i … konsyt…
encje zrobidź i sie wlewa na patelnie i sie 
piecze … (Kuczków).

kopónka – ‘drewniane naczynie w for-
mie niecki, służące do wyrabiania ciasta’: 
[Ciasto na chleb] no zarobiao sie w kopońce 
… monke sie sypało … mleko sie lało … żur 
… albo zakwas żurowy … (Józefów); no ko-
ponka … kiedyś kopónke taka była … tam 
jez jeszczy to bym ci pokoże tóm kopónke … 
(Józefów); 13.

kopysta – ‘drewniany przyrząd kuchen-
ny w kształcie łopatki lub łyżki na długim 
trzonku’: kopysta … (Grodzisko).

kopysteczka – pieszcz., ‘drewniany 
przyrząd kuchenny w kształcie łopatki lub 
łyżki na długim trzonku’: to było … takie 
taka kuleczka [masła] jakby … i ładnie ko-
pysteczkóm zrobione takie … (Pleszew).

kopystka – ‘drewniany przyrząd kuchen-
ny w kształcie łopatki lub łyżki na długim 
trzonku’: kopystke w misce i … w kopystkom 
sie tak … wyrabiało to masełko żeby taka 
kuleczka została … nie? … (Pleszew); mało 
to mówisz dej no mi kopystke … a dużom dej 
no tom kopyść … no … (Dobrzyca); (Broni-
szewice); (Józefów); (Kuczków); 30.

kopyś, kopyść – ‘drewniany przyrząd 
kuchenny w kształcie łopatki lub łyżki na 
długim trzonku’: do wyjmowania [masła] 
z kierzynki i całego formowania to sie uży-
wało drewnianej łyżki takiej … takiej kopy-

ści … (Pleszew); wsypywano monkę … do-
dawano wodę … mleko … najlepiej mleko 
kwaśne … i mieszano … dodawano również 
… zakwas … czyli … zakwas który wyko-
nany wcześniej został z monki i z wody … 
nastempnie kopyściom wymieszano … (Mar-
szew); co to jest kopyś kopystka? … jes to 
taka doś dł… duża łyżka jak to mówionc … 
na długim uchwycie … czyli jes to do miy-
szania kapusty do miyszania przykładowo 
… zup czy czegokolwiek … byle … żeby ronk 
nie poparzyć … (Kuczków); kopyź albo wa-
rzecha … (Dobrzyca); mało to mówisz dej 
no mi kopystke … a dużom dej no tom kopyść 
… no … (Dobrzyca); (Józefów); 22.

kopyść → kopyś.

kopytko – często w l. mn., ‘rodzaj klu-
sek z ugotowanych i zgniecionych ziemnia-
ków z dodatkiem jajka i mąki, powstałych 
z krojonego skośnie wałeczka ciasta’: z go-
towanych ziemniakó[w] … kluski … i py… 
i zimniaczane tero … te … prażonki … kie-
dyś były … prażónki teroz … kluski ślón-
skie mówiłam już? … nie mówiłam … te-
roz kopytka … o! … (Gizałki); kopytka … 
[…] zgotowane ziemniaki sie miele … osoli 
… dosypuje troszeczke monki … robi sie wa-
łeczki i kroi sie te wałeczki pod skosem i wy-
chodzom kluski … (Pleszew); szagówki … 
[…] ugotowane ziemiaki … przetarte przez 
maszynkę albo … tłuczkiem od ziemniaków 
dobrze rozdrobnione … do nich dodaje się 
monke jajko i wyrabia … ciasto na kopyt-
ka … (Marszew); (Kotlin); (Tomice); som 
to tak zwane szagówki albo kopytka … […] 
gotuje sie najpierw ziemniaki … później do-
daje sie do tych ziemniaków jeżeli jag już … 
sie wystudzom … jajko monke … sól pieprz 
… później sie je wałkuje … i wycina sie takie 
małe kluseczki … (Broniszewice); inaczej 
kopytka albo szagówki … […] ugotowane 

Słownik pleszewski.indd   60 04.02.2020   11:40:36



KOŚCIELNY

61

mien… ziemniaki sie tłucze … abo takóm … 
przeciska sie przez praske dodaje sie monke 
jajko … robi sie wa… wyrabia sie … robi sie 
wałek … i kraje sie na szage … (Sośnica); 
szagówki … kopytka … (Pleszew); szagówki 
… […] abo kopytka … ale kiedyś to szagów-
ki … (Józefów); (Wieczyn).

korbol – 1. ‘tanie wino’: na korbol … to 
mówiono … tanie wino … roźcińczone wodom 
… albo można mów… na dynie tyż można 
mówić korbol … (Marszew); 2. ‘wino nasta-
wiane w domu’: korbol … że wino … że wino 
pewnie ze swoi roboty … (Broniszewice).

kosmaty – ‘o smaku: kwaśny, cierpki’: 
kociubki no … rośnie to na krzewie … jak-
kolwiek by nie było … i jes to … poczóntko-
wo jes to w kolorze takim … czerwónawym 
… jak sie dojrzeje jes to czarne … i smakuje 
… taki ma … kosmaty smak … (Kuczków).

kosz – ‘pleciony (najczęściej z wikliny) po-
jemnik wykorzystywany do noszenia i prze-
chowywania czegoś’: [Orzechy przez zimę 
przechowywano] w wiklinowych koszach … 
na strychach … (Marszew); (Pleszew).

kosztować – ‘próbować jakiejś potrawy, 
by poznać jej smak’: już po ugotowaniu wy-
ciongnienty sam chabas … i może sie koszto-
wać … (Nowy Olesiec).

koszyczek – ‘pleciony (najczęściej z wi-
kliny) pojemnik wykorzystywany do no-
szenia święconki’: no świnconka … […] [to] 
chleb sól pieprz … baranek … z masła … ka-
wałe… jajka … kawałek ciasta … […] koszy-
czeg ubierano … gryczpanym … (Sośnica); 
[Do święconki] no ubierano bieranka koszy-
czek białom serwetkom … i układa sie … ukła-
da sie wszystko do koszyczka … (Pleszew); 
[Święconka] w koszyczku … ładna serwe-

teczka biała i do tego była gryczpan … ładnie 
układany … na koszyczku … i to tak … ład-
nie wyglonda … tyko … wstonżeczkami kolo-
rowymi można było przyozdobić właśnie … 
koszyczek … (Pleszew); poświeńcić to tak … 
ze świenconkom sie szło do kościoła i ksiondz je 
świeńcił … potrawe … […] przeważnie było 
jajko … różnego rodzaju szynki … wyroby … 
kiełbasa … no i słodycze też dzieci sobie wkła-
dały do koszyczków … sól pieprz … (Broni-
szewice); [Śniadanie wielkanocne zaczyna 
się] od zjedzenia poświenconych potraw dzie-
leniem sie jajkiem … po kawoł… wszyskie-
go czea spróbować … to co było w koszyczku 
do świenconki … (Sośnica); w Piyrsze Świn-
to dopiro można było jeść te … potrawy któ-
re były … w koszyczku poświncóne w kościele 
… (Kuczków); [Święconkę noszono] w ko-
szyczkach … (Sośniczka); w koszyczku wi-
klinowym … (Lenartowice); no tylko te co 
były w koszyczku do świencenia przeważnie 
sie ja… jadło w Wielkom … w Niedziele po re-
zurekcji … (Jedlec); (Cieśle); (Gizałki); (Gro-
dzisko); (Jarocin); (Kotlin); (Tomice).

koszyk – ‘pleciony (najczęściej z wikliny) 
pojemnik wykorzystywany do noszenia 
i przechowywania czegoś’: koszyki były … 
o! … i tam kładło sie [ziemniaki] w koszyki 
i to sie nosiło i wysypywało sie [w piwnicy] 
… (Józefów); kominiarz jakiś baba i chłop 
… no i … i taki z tóm kolorowóm takóm co 
śpiewał … i miał koszyg na jajkach … […] 
na Wielkanoc … (Grodzisko); [Grzyby] no 
normalnie wykryncasz … z tego … z ziemi 
… i kładziesz … do koszyka … […] można 
ucinać też no ale … (Witaszyce); [Święcon-
kę noszono] w kobiałkach albo w koszykach 
… (Jedlec); (Pleszew); (Sośnica).

kościelny – rzecz., ‘mężczyzna poma-
gający przy drobnych pracach w koście-
le’: [Opłatki roznosili] ministranci bońdź … 
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kościelni … (Pleszew); kiedyś dawno temu 
… kościelny … roznosił opłatki … […] bia-
łego dla ludzi … a taki był pomarańczowy 
mi sie wydaje dla zwierzont … kolorowy … 
(Broniszewice).

kościół – ‘świątynia chrześcijańska’: no 
u nas [opłatki] sie kupowało przy kościele … 
(Pleszew); no Środa Popielcowa … […] no 
to w kościele popiół sypióm … nie? … na gło-
we … (Pleszew); [Opłatki] kupujemy w ko-
ściele … (Grodzisko); poświeńcić to tak … 
ze świenconkom sie szło do kościoła i ksiondz 
je świeńcił … potrawe … […] (Broniszewi-
ce); [Czy był praktykowany zwyczaj obda-
rowywania się pisankami w Wielkanoc?] 
no u naz jeszcze jest … [Jak to wygląda?] na 
przykład pod kościołem zamieniam sie zna-
jomymi … […] kiedyś tak było że w rodzinie 
sie obdarowywało jeden drugiemu dawał … 
albo narzeczeni sobie dawali … (Lenarto-
wice); w Piyrsze Świnto dopiro można było 
jeść te … potrawy które były … w koszycz-
ku poświncóne w kościele … (Kuczków); na 
śniadanie [wielkanocne] czszeba było dopi-
ro czekać po po … po kościele … (Kuczków); 
po kościele … (Jarocin); 11.

kot – ‘zwierzę domowe o miękkiej sieści, 
długim ogonie; trzymane, by polowało na 
gryzonie, zwłaszcza myszy’: [Opłatki da-
wano] pieskom kotom … ale też takim zwie-
rzentom gospodarskim … koniom krowom 
i świniom … […] dlatego może to stond wy-
nikało że piez jes bardzo … jez najwienk-
szym przyjacielem człowieka … i kot też … 
taki towarzyszym człowieka … a … świn-
ki i … krowy … dlatego że … hoduje sie je 
po to żeby je później jeś … że one som też ja-
kimiś bratnimi duszami … (Broniszewice).

kraszanka – ‘jajko wielkanocne bar-
wione na jeden kolor i bez wzorów’: kra-

szanki to jajka gotowało sie w łupinach od 
cebuli … i miały zabarwienie bronzowe … 
(Pleszew); kraszanka lub pisanka … […] 
można było je gotować w łupinach od ce-
buli … w buraczkach … […] [przygotowy-
wano je] w Wielkom Sobote … (Sośniczka); 
pisanka kraszanka … […] no tam … jeże-
li na jednolity kolor sie chce … to były różne 
sposoby na zielono … to sie gotowało w tra-
wie … na na tag na żółto … w łuskach ce-
buli … na … […] na fi oletowo tak delikat-
nie to bura… w buraczkach sie gotowało … 
potem można było … te jajka jeszcze … albo 
już tak przygotowane albo … albo całkiem 
… bez niciego gotowane malowadź różnymi 
sposobami czy farbami czy … kredkami … 
(Lenartowice).

kraś – ukraś – ‘zabierać cudzą wła-
sność bez zgody właściciela’: idzie sie na 
szaber … inaczyj … kraś … (Sośnica); na 
szaber … no to właśnie … ukraś coś komuś 
… ale właśnie nie złośliwie tylko jakieś o! 
jabko … jabłka albo coś tam … (Wieczyn).

kredens – ‘szafa w  kuchni służąca do 
przechowywania naczyń i produktów spo-
żywczych’: główny mebel [w dawnej kuch-
ni] był kredens … […] kredens … i  isz… 
oczywiście stół … (Nowa Wieś); no był … 
jedyn duży taki kredens … w tym kredensie 
były talerze były … sztućce … były garki po-
chowane … wszysko co było po… niezbend-
ne dla … gotowania posiłków … (Nowy 
Olesiec); [Dawniej w kuchni były] kredens 
stół i krzesła … […] no i piec … ale to nie 
mebel … nie? … no … (Witaszyce); (Broni-
szewice); (Józefów); (Marszew); (Pleszew); 
(Zielona Łąka); 9.

kredka – ‘kolorowy grafi t lub masa po-
dobna do wosku do rysowania i pisania’: 
pisanke… […] [robiono] i kredkóm i cebu-
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le … cebulóm tóm … obiyrkami z cebuli … 
(Pleszew); potem można było … te jajka 
jeszcze … albo już tak przygotowane albo … 
albo całkiem … bez niciego gotowane malo-
wadź różnymi sposobami czy farbami czy … 
kredkami … (Lenartowice).

krem – 1. ‘gęsta masa stosowana w dese-
rach’: biszkopt … ze śmietanom lub kremem 
… (Grodzisko); [Na karpatkę] czszeba 
upiec ciasto … z monki i jajek … jak osty-
gnie przekłada sie je kremem budyniowym 
… (Pleszew); 2. ‘zupa o gęściejszej kon-
systencji uzyskiwanej dzięki przetarciu lub 
zblendowaniu warzyw’: można krem przy-
rzońdzić zupe można … przyrzońdzić … 
a przepis? … gotuje sie dynie … później sie 
… no dodaje sie różne przyprawy … (Ple-
szew). → zupa krem.

krencony – ‘o babce: ucierany’: to za-
zwyczaj [na Wielkanoc] sie piecze baby 
drożdżowe i krencone i serniki i mazurki … 
(Pleszew).

kromeczka – pieszcz., ‘pierwszy, pół-
okrągły kawałek z bochenka chleba’: [R1:] 
pientka … kromeczka … [R2:] kromka … 
(Pleszew).

kromka, krómka – 1. ‘pierwszy, pół-
okrągły kawałek z bochenka chleba’: [R1:] 
pientka … kromeczka … [R2:] kromka … 
(Pleszew); (Broniszewice); 41; 2. ‘środ-
kowy, płaski kawałek chleba’: klapsztula … 
[…] to som dwie złożone kromki chleba … 
tak zwane skibki … (Pleszew); 3. ‘gruby ka-
wałek chleba’: gruby kawołek chleba to by-
dzie … krómka … (Gizałki).

kropić – ‘spuszczać na coś krople cieczy’: 
rozpalało sie w piecu drewnem … rozgrze-
wało sie piec … do czerwoności … jak wy-

paliło sie drewno wymiatło sie … wszysko 
z pieca … kropiło sie wodóm i na rozgrzany 
… palniku układało sie … palenisku ukła-
dało sie bochenki … (Marszew).

król – ‘postać kolędnika przebrana za 
jednego z mędrców ze Wschodu’: kolend-
nicy […] [przebrani byli] za czszech króli 
za zwiyrzynta za anioła za diabła … (Ple-
szew); kolendnicy … […] [byli przebrani 
za] króla anioła pasterzy i śmierć … (So-
śniczka); trzej królowie to w Trzech Króli 
chodzili … (Broniszewice).

krómka → kromka.

kruche ciasto – ‘ciasto powstające 
przede wszystkim z mąki pszennej, dużej 
ilości tłuszczu, cukru i żółtek’: [Jabłecz-
nik to] na cieście kruchym nakładane jez 
mus jabkowy … abo jabka … (Józefów); 
to som chruściki … […] no som dwa rodza-
je … można zrobić ciasto parzone … i może 
być zrobione som z… kruche … (Pleszew); 
[Na mazurki wielkanocne] czszeba przy-
gotować ciasto kruche z monki jajek cukru 
i masła … zagniatać to wszysko rozwałko-
wuje się ciasto piecze … i zdobi się lukrem 
lub czekoladą … jes to bardzo słodkie ciasto 
… (Pleszew); makowiec … […] na kruchym 
cieście po prostu mase sie wykłada i … i te 
… jak sie … kruche ciasto i na to mase ma-
kowom … (Witaszyce).

kruchy → kruche ciasto.

kruszanka, kruszonka, kruszón-
ka – 1. ‘grudki ciasta powstałe ze zmiesza-
nia mąki, masła i cukru’: [Jabłecznik to] 
[R1:] ciasto i muz jabkowy i … i co? … [R2:] 
kruszonka … posypane cukrem pudrem … 
(Pleszew); szneka z glancem mówi sie tag 
a jes to drożdżówka z kruszonkom … (So-
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śniczka); kruszanke to robie tak … biere cu-
kier … monke i masło … i to wszysko kru-
sze … wezme tak żeby wyszła kruszanka … 
(Tomice); (Jarocin); (Kuczków); (Pleszew); 
kruszonka to jes … po prostu … masło … cu-
kier i odrobina monki … które … które sie na 
… kruszy i rozsypuje na … na powierzchnie 
… placka który ma bydź upieczony … (Le-
nartowice); [Na ciasto drożdżowe] najpierw 
przygotowujemy zaczyn … czyli mleko droż-
dże i cukier czekamy … aż … wyrośnie … 
czyli do … do zagarowania tak zwanego … 
później wlewamy zaczyn do monki z tłusz-
czem i mieszamy … przygotowujemy kru-
szonkę … do monki wrzucamy cukier i masło 
… (Pleszew); makowiec piecze sie na … s… 
kruchym spodzie … na to kładzie sie mak … 
kruszonkę … polewa sie polewom po upiecze-
niu … lub cukrym pudrym … (Sośniczka); 
(Gizałki); (Kotlin); to sie takie kruszanki sie 
robiło i sie mlekim zalywało … (Józefów); 
kruszónka … (Kuczków); 48; 2. ‘zupa 
z  kluseczkami-grudkami powstałymi ze 
zmieszania mąki, masła i cukru’: kruszan-
ka na mleku … (Pleszew).

kruszenie – ‘rozdrabnianie, rozłamy-
wanie na kawałki’: smażony ser przyrzon-
dzamy poprzez … kruszenie sera białego … 
(Grodzisko).

kruszon – ‘ciasto z  owocami na kru-
chym spodzie przykryte pianą z białek’: 
[Kruszon] jes to ciasto kruche z owocami … 
pierzynką z białeg i cukru z kruszonką … 
(Pleszew).

kruszonka → kruszanka.

kruszónka → kruszanka.

kruszyć – pokruszyć – skruszyć – 
‘rozdrabniać, rozłamywać coś na mniejsze 

kawałki’: należało skruszyć ser biały … po-
sypać go delikatnie sodom … ocstawidź na 
jeden dzień w ciepłe miejsce … i na kolejny 
dzień … można z tego było robić ser smażo-
ny … (Grodzisko); no musiał za… pokru-
szyć … i zakisić go [ser] żeby on troche … 
taki sie zrobił … sfermentowany taki tro-
che … (Sośnica); [Skorupki ze święconego 
jajka] kurkóm … kurkóm dawano … skru-
szono i kurki … (Grodzisko); w niewiel-
kim garnuszku … wlewało sie ciepłe mleko 
… dodawało sie pokruszone drożdże troche 
monki … (Broniszewice); ugniata sie monke 
z tam jajkiem … z odrobinom wody … i tak 
to sie kruszy na gotujonce sie tam to mleko 
… to powstajom takie kluseczki drobne … to 
inaczej jest zacierka … (Lenartowice); kru-
szanke to robie tak … biere cukier … monke 
i masło … i to wszysko krusze … wezme tak 
żeby wyszła kruszanka … (Tomice).

kruszynka – ‘mały kawałek czegoś’: no 
te kruszynki masła … (Sośnica); takie kru-
szynki tygo masełka to som wtedy … i jak 
chcesz to sobie możeż jeszcze jag najwiyncej 
pozbierać tego masła … nie? … wtedy z ty 
maślanki tak samo tyj tyj … tej kruszynki 
… (Pleszew).

krychacz, krychocz – ‘przyrząd ku-
chenny służący do rozbijania ziemniaków 
na miazgę, w postaci grubego, metalowe-
go drutu’: krychacz … […] no krychocz … 
(Jedlec).

krychaczka – ‘przyrząd kuchenny słu-
żący do rozbijania ziemniaków na mia-
zgę, w postaci grubego, metalowego dru-
tu’: (Tomice).

krychać – ‘rozdrabniać, zamieniać 
w miazgę’: dziady? … to sóm gotowane zim-
niaki … jak gotujesz zimniaki … odlewosz 
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pół wody … w to sypież mónke … i … takie 
jak sóm te zimniaki na pół ugotowane … to 
odlywosz pół wody … w to sypież mónke i ta 
mónka sie musi zaparzyć … potym … sma-
żysz skwarki … i wlywosz … pyry … i kry-
chosz … i to sóm dziady … (Tomice); kiedyś to 
mówili krychane ziymniaki … (Gizałki); pyry 
krychane … (Tomice); (Jarocin); krychosz … 
(Tomice); krychane pyrki … (Jedlec).

krychocz → krychacz.

krychok – ‘przyrząd kuchenny służący 
do rozbijania ziemniaków na miazgę’: kry-
chokiem … (Jedlec).

krzesło – ‘mebel z oparciem pod ple-
cy, służący do siedzenia jednej osoby’: [Sia-
dano] i na krzesłach … i na taboretach … 
i na ławach … (Pleszew); [Do siadania] ta-
kie stołeczki mieliśmy bo zależy jak kto wy-
soko … albo krzesła … ale też były … ławki 
… czy tam na dwie osoby takie stołeczki czy 
tam na jednom osobe ale … dużo było ławek 
takich … małych krótkich … (Nowy Ole-
siec); pojedyńcze siedzynie? … krzesło … 
(Pleszew); w kuchni znajduje sie stół krze-
sła … teraz współcześnie jakiś piecyk gazo-
wy … (Broniszewice); [Dawniej w kuchni 
były] kredens stół i krzesła … […] no i piec 
… ale to nie mebel … nie? … no … (Wita-
szyce); (Marszew); (Zielona Łąka).

krzta – ‘mała ilość czegoś’: [R1:] krzta … 
ociupinke … troszeńke … [R2:] ździebko … 
(Pleszew).

krzyż – ‘dwie linie przecinające się pod 
kątem prostym; też: symbol męki Chrystu-
sa’: robi sie na chlebie znak krzyża … (Ple-
szew); znak krzyża [robi się] na chlebie … 
(Grodzisko); znak krzyża … przeżegnać 
chleb należy … (Lenartowice); [Na chlebie 

robi się] znak krzyża … […] że chcesz żeby 
to było pobłogosławióne i tyn … i było dobre 
… że szanujesz to … (Tomice); [Na chlebie] 
robi sie znak krzyża … (Jedlec); przeżegnać 
czszeba [chleb] … krzyż… znakiem krzy-
ża … (Jarocin); [Przed pierwszym ukro-
jeniem chleba] robi sie krzyż … nożem … 
(Pleszew); (Broniszewice); (Gizałki); (Ko-
tlin); (Kuczków); (Sośniczka).

ksiondz – ‘duchowny w Kościele kato-
lickim’: w naszej miejscowości była to pani 
organistka … a w późniejszym czasie moż-
na było zakupidź je [=opłatki] u … ksien-
dza … (Grodzisko); poświeńcić to tak … ze 
świenconkom sie szło do kościoła i ksiondz je 
świeńcił … potrawe … (Broniszewice).

ksionżka – ‘złożone, oprawione i zadru-
kowane tekstem strony papieru’: ryby? … 
jedzone chentnie? … karpie … dorsze … te-
roz tegó … jak to sie na… jak? … jak sie 
nasywajóm te zapómne zawsze … gdzie ta 
ksiónżka jes z tymi rybami? … (Gizałki).

kształtować – ‘nadawać odpowied-
ni kształt’: należy … przygotować odpo-
wiedniom iloź monki nastempnie rozczyn 
z drożdży jajka cukier … tłuszcz … wszyst-
ko wkładamy do miski … mieszamy drewa-
nianom łyżkom odstawiamy do wyrośnieńcia 
a nastempnie … kształtujemy ponczki … i … 
dodajonc … marmolade i pieczemy na roz-
grzanym oleju … (Grodzisko).

kubeczek – pieszcz., ‘małe naczynie 
o grubych ściankach, z którego można pić’: 
kubeczku … w kubku … (Sośnica); [Kawę 
pije się] z … zesz… też z kubeczka … (Kucz-
ków).

kubek – ‘małe naczynie o grubych ścian-
kach, z  którego można pić’: w  kubku … 
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(Cieśle); kubeczku … w kubku … (Sośni-
ca); [Kawę pije się] albo w kubkach … albo 
w szklance … jak kto lubioł … (Józefów); 
[Herbatę pije się] z kubka … (Kuczków).

kubeł – ‘pojemnik walcowatego kształ-
tu, lekko rozszerzający się u góry, z pałą-
kiem, do noszenia śmieci, wody itp.’: popiół 
… […] tero sie do kubłów wyjmie… wynosi 
… a kiedyś wysypywali na … na na … drogi 
na tor zależy jak … (Witaszyce).

kuchenka – ‘urządzenie do przygoto-
wywania potraw (gotowania, smażenia, 
pieczenia)’: kuchenka … gazowa elektrycz-
na … […] no palniki muszom być do goto-
wania … no co wiency nie wim … piekarnik 
… (Zielona Łąka); 21.

kuchenny – 1. ‘będący częścią kuch-
ni (urządzenia)’: no płyta na wierzchu … 
kuchenna … (Pleszew); 2. ‘znajdujący się 
w kuchni (pomieszczeniu)’: no to jes taki 
piec kuchenny miałam najpierw był taki 
piec … na dżrzewo (Nowy Olesiec); no 
[meble] kuchenne … tyż szafa stół i … nic 
poza tym … (Pleszew); 3. ‘pełniący funk-
cję kuchni’: piec chlebowy był szczególnym 
… takim elementem każdego domu … był 
wykonywany … najczeńściej znajdował 
sie w kuchni … w takim pomieszczeniu … 
kuchnia izba kuchenna … (Marszew).

kuchnia – 1. ‘pomieszczenie w domu, 
w którym przygotowuje się i często też zja-
da posiłki’: no w kuchni sie gotuje obiadki no 
i w ty kuchni sie … zawsze był stół i sie jadło 
… razem … (Nowy Olesiec); a to mieliśmy 
takie właśnie pomieszczenie przy … kuch-
ni … takóm komórke … (Nowy Olesiec); 
[Schowanko] no to też takie pomieszczy-
nie małe przy … kuchni … (Nowy Olesiec); 
no były skrytki były przy kuchniach takie 

były w  pomieszczeniu to nazywali skryt-
ki … (Nowa Wieś); [Ziemniaki można wy-
korzystać] i do … jak to mówionc gadów na 
… na … na … jak to mowiom gospodarstwie 
i do użytku codziennygó … w kuchniach … 
(Kuczków); w kuchni znajduje sie stół krze-
sła … teraz współcześnie jakiś piecyk gazowy 
… (Broniszewice); piec chlebowy był szcze-
gólnym … takim elementem każdego domu 
… był wykonywany … najczeńściej znajdo-
wał sie w kuchni … w takim pomieszczeniu 
… kuchnia izba kuchenna (Marszew); to jes 
taka skrytka komór…ka jak gdyby … […] 
przy kuchni … pomieszczenie takie gdzie 
sie czszymało i zaprawy i ganki wienksze … 
(Pleszew); to wszysko było w kotle gotowane 
… tylko czeba było pilnować żeby sie nie roz-
gotowało … rzeźnik pilnował … albo naka-
zywał mojemu ojcu … w każdym razie cała 
kuchnia była od pary … (Broniszewice); 
w kuchni [była piwnica] to było aby w zi-
mie … dziura zrobióno i dechóm przykryto 
i … (Józefów); w kuchni piec … (Pleszew); 
(Jarocin); (Kuczków); (Marszew); (Tomi-
ce); (Witaszyce); (Zielona Łąka); 17; → 
kuchnia latowa; 2. ‘urządzenie do przy-
gotowywania potraw (gotowania, smaże-
nia, pieczenia)’: no kuchnia też … […] pa-
lenisko i tam te … fajerwerki czy … jak taki 
dawniejszy … nie? … na tym … na na na 
… co sie na ogień … nie? … no … (Witaszy-
ce); czym sie pali w kuchni? … na gaz albo 
na prónd … (Zielona Łąka); bo to jes ta … 
na gaz … kuchnie … kuchnie na gaz … (Ple-
szew); pojemnig na wengiel przy kuchni to … 
zapómniałam … wiedziaam jak to sie nazya 
to już dawno nie miaam … tego pie… nie pa-
liłam … w piecu … (Pleszew); kuchnia piec 
to właśnie był zbudowany … przez takiego 
piecownika który sie tam … do góry była … 
płyta i na ty płycie sie gotowało z tymi otwo-
rami tam były cztery czy pieńdź otworów … 
sie ustawiało garki na tym sie gotowało … 
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a oc spodu był jeszcze zrobiony taki piedz 
i chleb sie piekło … (Nowy Olesiec); 18.

kuchnia latowa – ‘kuchnia zbudo-
wana poza głównym budynkiem miesz-
kalnym, używana głównie w porze letniej’: 
(Szymanowice); (Witaszyce); 10.

kukiełka – 1. ‘wypiek z resztek ciasta 
chlebowego’: kukiełka … […] [to] mały 
chlebek z resztek ciasta … (Marszew); 2. ‘ro-
dzaj zabawki w kształcie człowieka’: [Ku-
kiełka] to jes zabawka robiona … tam może 
bydź na kiju i … ładnie ustrojona tak przez 
takie różne szmatki czy tam … no materiał 
… (Pleszew); [Kukiełka to] lalka jakaś ze 
szmatki … (Witaszyce); (Broniszewice).

kulać – ukulać – ‘tworzyć kształt kuli’: 
ponczki zarabiamy drożdżowe ciasto … po 
wyrośnieńciu … kulamy … okrongłe kulecz-
ki no i wkładamy na … rozgrzany głemboko 
tłuszcz … (Broniszewice); no po prostu sie 
ciasto … złancza … kula sie … (Pleszew); 
kuleczke ukulać … (Pleszew); czszeba zaź 
ukulać takie … wałeczki … i te wałeczki sie 
kroi nożym … po skosie … (Wieczyn); klu-
ski skubaki robi sie z … z monki … monki 
jajka … monki i jajka … i sie uku… no kulo 
sie na takie … na … taki wałeczek i sie sku-
bie prosto na goroncom wode … (Jedlec); 
można … szprycowadź [powidła do pącz-
ków] jag już sie upiekóm … albo … zanim 
sie zrobić … ukulać … i … i w środ[ek] … 
razym smażydź już … (Sośnica).

kulać sie – ‘toczyć się’: byy otwory albo 
w stropie albo w ścianie … w zależności od 
… tego jako była głymboka ta piwnica i … 
zsypano to tak zwanom arfom … arfa taka 
była … to … z klapek zbite … żeby ziemia … 
odeszła ładnie … i z górki na dół leciały … 
kulało sie i … (Dobrzyca).

kuleczka – pieszcz., ‘bryła, której 
wszystkie punkty są jednakowo odległe od 
środka’: ponczki zarabiamy drożdżowe cia-
sto … po wyrośnieńciu … kulamy … okron-
głe kuleczki no i wkładamy na … rozgrza-
ny głemboko tłuszcz … (Broniszewice); po 
… tym jak ciasto podwoj swojom już objen-

tość … to … przygotowujemy … pyzy … ja 
najczeńściej robie to w tyn sposób że rozwał-
kowuje ciasto na około wysokości jednego 
centymetra … i szklaneczką … odmierzam 
takie … okrongłe kuleczki … (Marszew).

kulinaria – ‘to, co wiąże się z przyrzą-
dzaniem i przygotowaniem jedzenia’: ozor-
ki to som jenzyki tych zwierzont … już za-
bitych … ale nie zajmuje sie tym chociaż 
ciekawiom mnie kulinaria… (Broniszewi-
ce).

kulka – zdr., ‘bryła, której wszystkie 
punkty są jednakowo odległe od środ-
ka’: czszea u… uformować [ser] właśnie 
żeby była kulka […] … (Cieśle); gable … 
do ziemniaków … to znaczy sie … można 
mówi… po polsku właściwie to to sóm wi-
dły tylko kulki na końcu majóm … (Dobrzy-
ca); ponczki […] jes tłuszcz … jajka monka 
ale te drożdże … robi sie ciasto które musi 
dojrzewać w cieple … późni formuje sie ta-
kie kulki … (Pleszew); pyzy lub parochy … 
[…] monke mieszamy z drożdżami jajkami 
i mlekiem … formuje sie kulki czeka aż wy-
rosnom i paruje na garnku … (Marszew); 
[Gomółka] to chyba jes kulka białego sera 
… (Pleszew).

kutia – ‘potrawa wigilijna z gotowanej 
pszenicy, utartego maku, miodu i bakalii; 
charakterstyczna dla wschodnich regio-
nów Polski’: [Potrawy wigilijne to] barszcz 
czerwony … karp smażony albo karp w ga-
larecie … kompot ze suszonych owoców … 
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jakaś sałatka … kutia też tam … w którymś 
… w którychź latach doszła kutia … makieł-
ki … (Broniszewice); makiełki … albo kutia 
zależy od regionu … (Wieczyn).

kwadratowy – ‘zbudowany na planie 
kwadratu’: [Piec był] duży … no bo kwa-
dratowy … no żeby … zależy ile bochynków 
sie piekło … […] taki piedz mur… muro-
wany i tam był sie ws… wsuwało bochynki 
chleba … (Józefów).

kwas – 1. ‘kwaśny, gazujący od fermenta-
cji płyn’: kiedyś kiszóno jom [=kapustę] … 
w beczkach drewnianych … i wtedy ona … 
miała odpowiedni … kwas wy… robiła i … 
była kapustom kiszonom … (Grodzisko); 2. 
‘sfermentowana masa (z mąki i wody) wy-
korzystywana w celach spożywczych’: moż-

na kupidź ale można robić bo to czszeba 
zrobić zacier … z monki żytniej … i to sie 
zalewa wodom … i to potym fermentuje stoi 
jakiś czaz i potym sie robi z tego kwas … 
i z tego kwasu sie robi [żur] … (Sośnica).

kwaskowy – ‘nieco kwaśny’: no może 
być ser … taki kwaskowy a może być ser 
o … smaku naturalnym … (Grodzisko); ser 
słodki ser … kwaskowy … (Pleszew).

kwasoodporny – ‘odporny na działa-
nie kwasu’: (Sośniczka).

kwasowość – ‘zawartość kwasu 
w czymś’: [Smak sera zależy] od świeżości 
mleka … i małej zak… kwasowości … (Ple-
szew).
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lać – wlać – ‘umieszczać w czymś płyn’: 
należy go [=ser] wlać w takie naczynie jakie 
sie chce … może to być sito … a może to być 
… specjalna chusta … z pielu[chy] tetrowej 
… (Grodzisko); [Ser należy] do formy wlać 
… (Pleszew); [R1:] w tamtych czasach to nie 
do… nie poprowiali [koloru masła] … [R2:] 
teraz wiencej … pewno marchewki lejom albo 
co … nie wiem … soku z marchewki … (Gro-
dzisko); [W] wiadra albo lało sie w kany po-
tym bo to sie nazywało kany … do mleka były 
… (Sośnica); no sie lało ocet … i musiało sie 
zaraz tóm krew … roszczszepywać bo inaczej 
jak sie nie roszczepywało to ona sie … zgyns-
tła i nie było z niej nic … (Kuczków); [Ciasto 
na chleb] no zarobiao sie w kopońce … monke 
sie sypało … mleko sie lało … żur … albo za-
kwas żurowy … (Józefów); jak drożdże wyro-
snom … kładzie sie je do monki … leje sie mle-
ko żółtka szczypta soli … odrobina cukru … 
(Wieczyn); kure opalało sie po to … żeby usu-
nońć … resztki włosów i pierza … […] wlało 
sie w naczynie denaturat … chwytało sie za 
nogi tóm kure i sie obracało i sie … i sie tak … 
opalało sie … ognim opalało sie … (Kotlin). 
→ lana kluseczka, lana kluska.

lampka – ‘kieliszek wina’: można wypidź 
lampke wina … czy kieliszeczek dobrej wód-
ki … winiaku … według uznania … i gustu 
… (Pleszew); w Piersze Świento było … śnia-
danie rodzinne … […] a na końcu jeszcze 
… po lampce winka … ale tylko po lampce 
winka … białego jeszcze … (Pleszew).

lancz – ‘posiłek między śniadaniem 
a obiadem’: lancz … (Witaszyce).

lana kluseczka – często w l. mn., ‘klu-
ski z płynnego ciasta (z jajek, mąki, wody 
lub mleka) wlewanego do gotującej się 
zupy’: szparagowom przeważnie sie robi la-
nom kluseczk-albo można zasypać leciuteń-
ko kaszkom mannom … to każdy według 
smaku uznania co kto lubi … (Pleszew); dla 
chorego … moja mamusia … jak byłyśmy … 
dzieciaki małe … to zawsze nam gotowała 
rosołki … z gołombków … z lanom klusecz-
kom … rosołek był … był przepyszny … (Ple-
szew); lane kluseczki … przyrzondza sie … 
z monki i z jajek i ze soli … (Kotlin).

lana kluska – często w l. mn., ‘kluski 
z płynnego ciasta (z jajek mąki, wody lub 
mleka) wlewanego do gotującej się zupy’: 
zupa pomidorowa jes z pomidorów ztar… 
przetartych … może być z przesmażonych 
pomidorów … z ryżem z makaronem z la-
nom kluskom … (Sośnica); jajko sie roszcz-
szepuje … z tym … i rzuca sie na … na … 
z monkóm i … i rzuca sie na tym … za zupe 
… na gotujóncóm wode … do zupy … bo to 
wtedy już bezpośrednio do zupy … nie? … 
zamiaz makaronu to z  lanom kluskom … 
(Witaszyce); no to robisz tegó … albo na 
mleku albo na wodzie … bierzesz … mle-
ko sypież mónke i … jajko i … i lejesz to na 
gotowane … ten … na gotowanom wode … 
[…] no możesz to jeś z mlekim możesz … do 

L
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zupy … do rosołu sie bierze lane kluski …
(Tomice); [Na zupę szczawiową] zbieramy 
liście szczawiu … zagotujemy wode … roz… 
rozgotowujemy zu… tyn szczaw … dodaje-
my śmietane … muożna dodadź lane kluski 
… (Sośnica).

landrynka – często w l. mn., ‘twardy 
cukierek do ssania’: landrynka … (Wita-
szyce); landrynki … (Lenartowice); (Ple-
szew).

latowy → kuchnia latowa.

leczniczo – ‘tak, że pomaga w leczeniu’: 
piołun jes to liście … […] wielkości czereśni 
… liści czy czy … wiśni … z tym że rośnie 
przy ziemi jes to zioło … bardzo skuteczne 
leczniczo … na żołondeg na jakieś tam po-
wiedzmy zatrucia … (Dobrzyca).

leczniczy – ‘mający właściwości lecze-
nia’: no można wykorzystadź na różne spo-
soby pokrzywa jez jako … zioło lecznicze 
czyli można … suszyć … (Kuczków); [Na 
syrop z czarnego bzu] wyciska sie … te na-
siona czy owoce … […] takie takie paraso-
le jakby … i … z tego sie wyciska i z tego sie 
ten … sok … z tego sie robi … właśnie ten … 
sok taki … powiedzmy leczniczy dodaje sie 
do herbaty czy … […] no dodaje sie do her-
baty go … na przeziembienia na takie … an-
tygrypowe o! … (Dobrzyca).

leguminka – ‘typ deseru – słodka, 
mączna potrawa’: a leguminki? … no to tyż 
… na mleku możno ugotować … to znaczy 
kisiel taki na mleku … czy czy na wodzie … 
kisiel na wodzie … (Pleszew).

lek – ‘substancja stosowana do leczenia’: 
robiło sie z mlecza … i z … miodu robiło sie 
… […] na przeziembienia sie robiło … bar-

dzo dobry leg na przeziembienia to był … 
i jeszcze sie robi … (Kotlin).

litr – ‘jednostka objętości cieczy rów-
na w  przybliżeniu jednemu kilogramo-
wi wody’: polywka to jes … woda … pół 
litra wody pół litra maślanki … i dw… łyż-
ka mónki … (Tomice); bierze sie dwa litry 
wody … i w to wsypuje sie czszy łyżki … lub 
cztery … soli … rozmieszuje sie … i w to sie 
wkłada szynke i pekluje siedem dni … (Je-
dlec); litry … w litrach … (Sośnica); to jez 
na przezimbinie … na kaszel … na przezim-
binie … […] tak … bierzesz pińcet kwiatków 
… mleczu … to zalywosz … litrym wody … 
(Tomice); (Pleszew).

lodówka – ‘urządzenie utrzymujące 
stale niską temperaturę, w którym można 
przechowywać żywność’: jag nie było lodó-
weg no to … to wkładali [mięso] do wody 
do do studni w  jakiś w  jakiś tej … bańce 
takiej czy w jakimś wiadżrze … i do stud-
ni żeby to było tam sie chłodziło czy … czy 
do jakiś piwnicy … i zakopywane było … 
to mienso … ale w czymź naczyniach jakiś 
… (Pleszew); galart … […] gotuje sie stóp-
ki świńskie … z warzywami … obiera sie … 
w bardzo małej ilości wody … i … wkła-
da sie do lodówki czy tam do zimny … do 
zimnego pomieszczenia żeby … to sie sten-
gło … i  sie je … (Sośnica); [Schowanko] 
no to też takie pomieszczynie małe przy … 
kuchni … też może tam … służyć do róż-
nych i zi… przede wszyskim zimne tam nie 
było pod… żadnego paleniska … ale to była 
taka a la lodówka na zime inaczej … nie? 
… (Nowy Olesiec); w  lodówce żeby było 
[masło] … w lodówce i przykryte … (Cie-
śle); [Masło] w piwnicy przeczszymywano 
… w chłodnym miejscu … bo lodówek chyba 
nie było jeszcze … (Grodzisko); [R1:] moż-
na je [=masło] w lodówce [przechowywać] 
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a dawniej były takie specjalne spiżarnie … 
[R2:] nawet w ziemi … (Pleszew); jak była 
lodówka [to mięso można kłaść] w lodów-
ke jag ni ma lodówki to czszeba nasolidź i … 
i w garki pokłaś … takóm solanke zrobić … 
nie? … (Pleszew); [Mięso] solono i przecho-
wywano … nie było lodóweg i … albo zako-
pywali gdzieś tyż nawet … (Zielona Łąka); 
peklowanie szynki … nacieramy solom … 
czosnkiem … majerankiem … potem wkła-
damy do garnka … ocstawiamy do chłodu 
a najlepiej wstawić do lodówki … (Kotlin); 

repeta to jes wszysko … o! … to co miałaś … 
wszysko wszysko co jes w lodówce … wszy-
skie warzywa wszysko … (Tomice); (Broni-
szewice).

lód – ‘zamarznięta woda’: wykuwali … 
duże … takie przerymble w lodzie … i tam 
… pod… sie wpuszczało wyndke i tam sie ło-
wiło … (Gizałki); wykuwało sie … przerem-
ble … w lodzie … taką dziure … i w tej dziu-
rze sie łowiło … (Marszew).

Słownik pleszewski.indd   71 04.02.2020   11:40:36



72

łach – ‘kawałek tkaniny (np. gaza, ście-
reczka), na której można gotować na pa-
rze’: pyzy inaczej … […] monke jajko droż-
dże … czszeba wyrobić … mleko … ocstawić 
do wyrośnieńcia … jak wyrosnom sie gotu-
je na … na łachu … (Sośnica). → pyzy na 
łachu.

łamać – ‘wywierając na coś nacisk, dzie-
lić to na części’: [Jak robiono domowe cu-
kierki?] karmelizowało sie cukier na patel-
ni … wylewało sie do naczynia metalowego 
… a kiedy stwardniało łamało sie na kawał-
ki … (Pleszew).

łamać sie – ‘łamiąc coś na kawałki, dzie-
lić się tym’: [Na kolację wigilijną] dwana-
ście potraw sie przygotowuje … można też 
włożyć siano pod … obrus … czyta sie Bi-
blie i łamie sie opłatkiem z rodzinom i jesz-
cze sie … zostawia jedno naczynie dla go-
ścia … (Pleszew).

ława – 1. ‘podłużna deska opierająca się 
na nogach, służąca do siedzenia’: [Siada-
no] i na krzesłach … i na taboretach … i na 
ławach … (Pleszew); (Marszew); (Zielo-
na Łąka); 2. ‘niski, podłużny stół’: salon … 
[…] jes to pomieszczynie w którym znajduje 
sie telewizor ława dwa fotele i na tym … kó-
niec … (Kuczków).

ławka – ‘podłużna deska opierająca się 
na nogach, służąca do siedzenia’: [Do sia-

dania] takie stołeczki mieliśmy bo zależy jak 
kto wysoko … albo krzesła … ale też były … 
ławki … czy tam na dwie osoby takie sto-
łeczki czy tam na jednom osobe ale … dużo 
było ławek takich … małych krótkich … 
(Nowy Olesiec); ławka … (Pleszew); (Wi-
taszyce).

łazanka – często w l. mn., ‘kluska mają-
ca kształt cienkiego kwadracika’: czarnina 
… […] rosół zaciongany … krwiom kaczki 
… […] czea jóm ugotować … na warzywach 
… z kaczki … z skrzydełek … kupra i szyi 
… […] [Do tego podaje się kluski] szersze 
takie … łazanki … (Dobrzyca); nastympnie 
podawano potrawy wigilijne … […] był to 
karp … smażony … nastempnie śledzie … 
kapusta z grochem z grzybkami … piero-
gi … łazanki z makiem … barszcz lub zupa 
grzybowa … no … kompot z suszu … czyli 
z suszonych owoców … (Grodzisko); gotuje 
sie makaron ła… makaron łazanki mogom 
być … i do gotowanego sie wkłada mag i som 
makiełki bardzo dobre … (Pleszew).

łonczyć – ‘zespalać odrębne części w ca-
łość’: wszystkie składniki łonczymy i wkła-
damy do tego śledzie … słone lub śledzie 
z octu … (Grodzisko).

łopata – ‘narzędzie w całości drewnia-
ne, składające się z długiego trzonka i pła-
skiego zakończenia, służące do przesu-
wania bochenków w piecu’: no … taką … 

Ł
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łopatą sie wyjmuje [chleb z pieca] … (Ple-
szew); moi dziadkowie nie posiadali takie-
go pieca [do chleba] ale … chyba taki tyż 
… dosyć duży wienkszy niż taki tradycyjny 
obecny piekarnik … piecyk w którym sie … 
piecze … ciasto … i wycie… wyjmowało sie 
takom specjalnom łopatom … i wkładało … 
(Broniszewice); (Marszew); 14.

łyżeczka – zdr., ‘jeden ze sztućców, słu-
żący do nabierania płynów’: jak sie robi do-
mowy makarón? … bierze sie mónke … do 
mónki sie kładzie … jajka … w zależności od 
tego ile jez monki przykładowo … na … ja-
kieś tam … pół kilo mónki sie … z dwa jaj-
ka kładzie … do … do tego … do tyh jajek 
dokłada sie troszeczke wody zimnej … ły-
żeczke … przykładowo … jakiegoś tłuszczu 
rozpuszczónygo … no i czszeba to wszysko 
zagniś … i potym jak sie zagniecie rozwał-
kować … i sie kroi na małe zależy na ja-
kie … wonsze grubsze … i jes makaron … 
(Kuczków); [Jeżeli upadnie łyżeczka, to] 
dziecko może przyjś … (Pleszew); [Jeżeli 
upadnie łyżeczka] to można spodziewać sie 
dziecka … że przyjdzie … (Grodzisko); [Je-
żeli upadnie łyżeczka, to] przydzie dziecko 
… głodne … beńdzie chciało pić … (Kucz-
ków).

łyżka – ‘jeden ze sztućców, służący do 
nabierania płynów lub ciał stałych’: do wyj-
mowania [masła] z kierzynki i całego for-
mowania to sie używało drewnianej łyżki 
takiej … takiej kopyści … (Pleszew); polyw-
ka to jes … woda … pół litra wody pół li-
tra maślanki … i dw… łyżka mónki … (To-
mice); wlewa sie krew i dod… do tego sypie 
sie dwie łyżki monki i sie roz… tom … tom 
zaprawom sie leje do tego rosołu i … (Ple-

szew); mieszamy drewanianom łyżkom od-
stawiamy do wyrośnieńcia a nastempnie … 
kształtujemy ponczki … (Grodzisko); bie-
rze sie dwa litry wody … i w to wsypuje sie 
czszy łyżki … lub cztery … soli … rozmie-
szuje sie … i w to sie wkłada szynke i peklu-
je siedem dni … (Jedlec); kluski żelazne … 
[…] pyrki czszesz … na tartce … mocno od-
ciskasz … i dajesz tam … troche monki jajko 
… i łyżkóm rzucoż na gotowanom wode … 
(Tomice); co to jest kopyś kopystka? … jes 
to taka doś dł… duża łyżka jak to mówionc 
… na długim uchwycie … (Kuczków); [Je-
żeli upadnie łyżka, to] ktoś przyjdzie głod-
ny … zazwyczaj kobieta … (Pleszew); [Je-
żeli upadnie łyżka, to] mówiono że wtedy 
przyjdzie kobieta … (Grodzisko); [Jeże-
li upadnie łyżka, to] znak że jeszcze ktoś 
przyjdzie … (Jarocin); to [jak upadnie] łyż-
ka … i jeszcze jak tym do góry to … zna-
czy że głodny … […] to jag łyżka by tym 
wgłymbieniem do … […] a jag odwrotnie 
to je przyjdzie ale najedzóny … (Pleszew); 
[Jeżeli upadnie łyżka] [R1:] przyjdzie jakoś 
kobita … [R2:] w zależności w jakóm stró-
ne óna leży … (Kuczków); szare kluchy to 
som z zimniaków tyż tartych … surowe tar-
te ziemniaki dorabia sie do tego … troche 
monki … i kładzie sie je łyżkom na wode go-
tujoncom … wiesz? … gotowanom … (Wita-
szyce); [Jeżeli upadnie łyżka] [R1:] znaczy 
że przyjdzie ktoś głodny … menżczyzna … 
[R2:] łyżka kobieta a wideledz men żczyzna 
… (Pleszew); (Józefów). → kluski kła-
dzione (łyżkom), łyżka cedzakowa.

łyżka cedzakowa – ‘przyrząd ku-
chenny służący do odsączania wody’: szu-
mowanie to jes … takim cedzakowom łyżkom 
sie zbiera … (Nowy Olesiec); 30.
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maczać – zamaczać – ‘zanurzać 
w czymś’: [Na kotlet schabowy] bierze sie 
… schab roz… rozczszepuje sie na … rozkle-
puje sie go … dodaje sie … sól pieprz … jaj-
ko … zamacza sie w jajku i tek… tartej buł-
ce … (Sośnica); [Żeby ciasto nie kleiło się 
do rąk] macza sie … rence w … ciepłej wo-
dzie … (Sośnica).

magi – ‘przyprawa w płynie do zup, sała-
tek, sosów, dań itp.’: można te … skrzydeła 
w magi zrobić … (Tomice); warzywa mu-
siały być ugotowane … przyprawiane solą 
magi … (Marszew); (Lenartowice); magi … 
(Pleszew).

majonez – ‘gęsty sos koloru białego lub 
kremowego otrzymywany z żółtek, oliwy 
i przypraw’: no to [trady]cyjno [sałatka] to 
jes chyba jarzynowa? … nie? … to ziemnia-
ki … i … i marchewka i pietruszka i selera 
i jajka … ogórek … kukurydza … no i … 
przyprawy jeszczy jakieś tam … sie dodaje 
… i majonez … nie? … (Sośnica).

makaron, makarón – ‘produkt żyw-
nościowy o różnych kształtach wytwarzany 
z mąki, wody i jajek, dodawany np. do zup 
i sosów’: i niektóre zupki jak pomidorową to 
możemy robić … z makaronem i z ryżem … 
(Pleszew); abo była też zupa dyniowa … tyż 
raczej sie gotowało … czy z jakimś tam ma-
karonem … (Broniszewice); zupa pomido-
rowa jes z pomidorów ztar… przetartych … 

może być z przesmażonych pomidorów … 
z ryżem z makaronem z lanom kluskom … 
(Sośnica); [Na makaron] bierzesz … te … 
monke … wode jajka … i zarobiosz … do-
syć twarde takie ciasto i … i wałkujesz … 
kroisz na … paseczki … odkłodosz żeby … 
wyschło … żeby sie nie posklejało … prze-
sypujesz … mónkóm … i wrzucosz do wody 
i … i tegó … i gotujesz … […] a jo to najlepi 
… jak se kroiłam … nożym … bo kiedyź nie 
było maszynek to sie kroiło nożym … nie? 
… a tero to najlepi to jes kupić gotowy ma-
karón … (Tomice); jak sie robi domowy ma-
karón? … bierze sie mónke … do mónki sie 
kładzie … jajka … w zależności od tego ile 
jez monki przykładowo … na … jakieś tam 
… pół kilo mónki sie … z dwa jajka kładzie 
… do … do tego … do tyh jajek dokłada sie 
troszeczke wody zimnej … łyżeczke … przy-
kładowo … jakiegoś tłuszczu rozpuszczóny-
go … no i czszeba to wszysko zagniś … i po-
tym jak sie zagniecie rozwałkować … i sie 
kroi na małe zależy na jakie … wonsze grub-
sze … i jes makaron … (Kuczków); kiedyź 
jadano … na śniadanie … mleko … z maka-
ronem … polewke … (Dobrzyca); uszka na 
Wigilie no … monki … z monki i … i jajka … 
kula sia ta[k] jag na makaron … i kroi sie 
na małe paseczki … i w to sie nakłada farsz 
… i zawija sie w takie uszka … (Jedlec); 
zupa owocowa to … kiedyś to tak zupy owo-
cowe czy… sie gotowało zaciongało sie śmie-
tanom i … z makaronem … (Józefów); [Ma-
kiełki są] z  makaronu maku zmielonego 

M
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z … […] z rodzynkami orzechami migda-
łami miodem … i wymieszane z tym ma-
karonem … (Pleszew); [Na makiełki] robi 
sie makaron … mieszo sie z makiem … mie-
lonym … z bakaliami i miodem … (Mar-
szew); [Makiełki] to polega na tym że zago-
tuje sie makaron … dodaje sie … mak z … 
z cukrem … i to sie zasmaża … (Bronisze-
wice); (Sośnica); makarón … (Pleszew); 
(Witaszyce); albo kluski albo makaroń … 
kluski! … przód to wiyncy tak … (Józefów).

makarón → makaron.

makiełki – ‘potrawa wigilijna, której 
głównym składnikiem smakowym są masa 
makowa, bakalie i miód, podstawę zaś sta-
nowi makaron lub namoczone w  mleku 
pieczywo’: [Makiełki są] z makaronu maku 
zmielonego z … […] z rodzynkami orze-
chami migdałami miodem … i wymiesza-
ne z tym makaronem … (Pleszew); makieł-
ki mogom być … z kluseg i z bułki … do … 
bułki parze mas… mlekiem goroncym i do-
daje do tego mak … to som makiełki … i tak 
samo do makaronu … tyko makarón gotuje 
i dodaje sam mak … przyprawiony mak … 
(Pleszew); [Makiełki] to polega na tym że 
zagotuje sie makaron … dodaje sie … mak 
z … z cukrem … i to sie zasmaża … (Broni-
szewice); tradycyjne [potrawy wigilijne] to 
pierogi … barszcz czerwóny zupa grzybowa 
kapusta z grochem … makiełki … karp … 
(Pleszew); [Potrawy wigilijne to] karp pie-
czóny ryba w szarym sosie kapusta z grzy-
bami kompot z suszonych owoców makieł-
ki … (Sośniczka); [Potrawy wigilijne to] 
przede wszyskim ryba kapusta z fasolom … 
pierogi … barszczyk … zupa owacowa … 
makiełki … (Cieśle); gotuje sie makarón … 
ten mak sie prze… mak sie doprawia prze… 
przez maszynkie sie … dwa razy prze… no 
… przekrynco sie przez maszynke dwa razy 

… najpierw sie sparza ten mak … późni sie 
przekryńci przez maszynke … dodaje sie … 
dodaje sie cukier miód może orzeszki … ba-
kalie … różne bakalie … rodzynki … i miy-
szo sie razym z tym … t[r]oche śmietanki 
… i razym sie miesza … z makarónem … 
jez makiełki som … (Pleszew); mleko … sie 
tego zagotuje … i tego … i mag mielony … 
to som makiełki … z maku … […] pomie-
szać … i zmelidź mak … no i piyrw i zaś do-
piero roz… na wodzie cy … […] przeważnie 
że kluski … ciotka to lubiaa … (Józefów); 
[Na makiełki] robi sie makaron … mieszo 
sie z makiem … mielonym … z bakaliami 
i miodem … (Marszew); makiełki? … klu-
chy z makiem … […] znaczy przyprawio-
ny mak … urobiony taki już … z przypra-
wami z rodzynkami … z tym … z cukrem 
… (Wieczyn); makiełki przygotowujemy 
co roku … w moim domu najczeńściej zale-
wało sie … i ja też tak … robie … zalewam 
mak … na noc goroncom wodom … żeby tak 
… nasycił sie … tom wodom … nastempny 
dzień occedza… occedzam … i miele dwu-
krotnie … dostaje… dodaję do niego różne 
… bakalie … no najczeńściej som to … wcze-
śniej zaparzone rodzynki i skórka pomarań-
czowa … wymieszam to wszystko no i od-
dzielnie przygotowuje makaron wstonżki … 
po lekkim ostudzeniu … makaronu … mie-
szam … te dwie przygotowane wcześniej … 
potrawy razem ze sobą … i podaje … (Mar-
szew); no sóm różne sposoby [na makieł-
ki] bo … i z bułki … bułke czeba namoczyć 
w mleku dodać bakalie … mak … niektórzy 
go robiom z makaronem i dodatkiem baka-
lii … (Sośnica); (Dobrzyca); (Grodzisko); 
(Witaszyce); 5.

makocz – ‘ciasto z makiem’: miele sie i … 
albo uciera mak … gotowany … piecze sie 
wypieka takie ciasto … które sie najpierw 
sie tam urabia ciasto … rozkłada sie ten 
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mak na … na to … na to cienkie rozwałko-
wane ciasto potem sie z tym … z tom masom 
makowom gdzie tam … dodaje sie też róż-
ne przyprawy albo migdały albo tam … ro-
dzynki czy jeszcze inne … bakalie zwija sie 
to wszysko … owija papierem … i … wkłada 
sie do piernika to sie zapieka i gotowy ma-
kocz … (Lenartowice); makocz to jes ciasto 
drożdżowego … i zawinienty ta[k] jag rola-
da … (Sośniczka); [Makocz] jes to ciasto 
z makiem … (Pleszew); makocz? … no to 
jes to … makowiec … (Pleszew); makowiec 
albo makocz … (Lenartowice).

makowiec – ‘ciasto z makiem’: mazur-
ki … serniki … makowce … (Kotlin); (Wie-
czyn); makowiec albo makocz … (Lenar-
towice); a. ‘w  postaci rolady’: [Potrawy 
wigilijne to] zupa z suszonyh owoców … 
karp smażony pierogi … z kapustom i grzy-
bami … makiełki … śledź w  śmietanie 
barszcz czerwony z uszkami … i  zawija-
ny makowiec … (Marszew); słodkie … […] 
[to] różne ciasta … placek z galaretkóm ma-
kowiec sernig jabłecznik … (Sośnica); ma-
kowiec … […] czszeba zrobić mak … mase 
makową … zaparzydź mak … occedzić go 
… zmielić go dwukrotnie w  maszynce … 
przyprawić … dodać tłusz rozpuszczony 
miód bakalie cukier jajko … czszeba rów-
nież zrobić ciasto drożdżowe … które nale-
ży rozwałkować … nałożydź na nie … nało-
żydź na ciasto mak … i zawijać w roladę … 
owija się w papier i wkłada do piekarnika 
… (Pleszew); to makowce sóm zwijane a nie 
wim … jakie jeszczy inne? … rolada … (Wi-
taszyce); (Cieśle); b. ‘w postaci masy ma-
kowej rozłożonej na cieście drożdżowym, 
kruchym lub innym’: po … spożyciu tych … 
tych … różności … podajemy ciasto … czy-
li makowiec … piernik … strucel … (Mar-
szew); makowiec piecze sie na … s… kru-
chym spodzie … na to kładzie sie mak … 

kruszonkę … polewa sie polewom po upie-
czeniu … lub cukrym pudrym … (Sośnicz-
ka); makowiec … […] na kruchym cieście 
po prostu mase sie wykłada i … i te … jak 
sie … kruche ciasto i na to mase makowom 
… (Witaszyce).

malować – ‘nanosić farbę na coś’: pi-
sanka … […] malowano jo … zanurzano 
w roztworze bibuły i … (Pleszew); no pi-
sanka … […] albo malowano normalnymi 
farbkami i … dzieci usiadły i … nabazgro-
liły co tam im … przyszło … fantazja po[d]
powiadała i tyle … (Grodzisko); malowali 
my pisanki jajka i … […] przed Wielkano-
cóm … przed … jak to szło sie do świencon-
ki … (Cieśle); ja gotowałam [jajka] w cebuli 
… to były w jednym kolorze … albo … ma-
lowałam pisakami farbami … (Broniszewi-
ce); pisanka … […] malowane czy tam … 
świczkóm oblywane czy jag o! … (Gizałki); 
potem można było … te jajka jeszcze … albo 
już tak przygotowane albo … albo całkiem 
… bez niciego gotowane malowadź różnymi 
sposobami czy farbami czy … kredkami … 
(Lenartowice).

malowanka – ‘malowane jajko wielka-
nocne’: malowanka … pisanka … […] było 
… sie … gotowało wode do który wody sie 
wkładało … zielone żyto jeszczy które … 
było jeszcze … niewyrośninte albo łupiny od 
cebuli i sie … jajko zabarwiało i wtedy sie 
wydrapywało … szpileczkom czy czymś wzo-
rek … (Kuczków); (Jarocin).

maluszek – ‘małe dziecko’: [R1:] no za-
jonczek to z prezentami dla maluszków … 
słodyczy … [R2:] dla dzieci … w czwartek 
… (Grodzisko).

malutki – ‘będący bardzo małych roz-
miarów’: długo sie gotuje z dwie czszy go-
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dziny na malutkim ogniu … późni sie soli 
pieprzy i jes rosołek dobry … (Pleszew); jak 
som malutkie dzieci … to wtedy im sie robi 
rosołki z gołómbków … (Kuczków); no ro-
sół czeba obrać włoszczyzne … […] goto-
wadź na ma… bardzo malutkim ogniu … 
(Sośnica); przerywali [buraki] [b]o gdyby 
nie przerwali … toby było malutkie … nie? 
… (Pleszew).

małojadek – ‘osoba niechętnie jedząca’: 
małojadek … niejadek … (Kuczków).

mały – ‘będący niewielkich rozmiarów’: 
[Rosół] gotujemy na małym ogniu … około 
czszech godzin … (Marszew); można jeszcze 
[kaszę] na małym ogniu zostawić żeby do-
szła do siebie może przykryć pokrywkom albo 
jakomś … ściereczkom … żeby była w cieple 
… (Broniszewice); i to gotujesz … tak długo 
aż żeby tegó … do czszech godzin … na … na 
małym ogniu … (Tomice); [Perliczka] bar-
dzo … mocno krzyczy … nieduże takie małe 
… i mo … takie szare … szare piórka … i ta-
kie … białe kropeczki … (Tomice).

mama – ‘kobieta, która urodziła potom-
stwo i  je wychowuje’: albo sie gotowało 
[mięso] w słoiki … i później zanosiło sie to 
… jeszcze pamientam jag moja mama goto-
waa … w słoikach … i zanosiła to do piw-
nicy na dół … (Broniszewice); moja mama 
nie gotowała zupy z dyni … wiync … sama 
też nie gotuje … (Broniszewice); [Masło] 
mogło być w liściach kapusty białej … w to 
co … to co moja mama tag robiła właśnie 
… (Pleszew); to była taka zupa … kwaśne 
jaja … ja wiem że mama gotowała … (Ple-
szew); tom żelatyne tyż dowali ale my … to 
przeważnie mama nie dowaa … (Józefów); 
moja mama robiła smażonke … […] świe-
że miensa kawałki … z różnych tam czeńści 
na patelni i smażyła z cebulkom … i to była 

ta świeżonka smażonka … (Pleszew); mien-
so w słoiki … no moja mama piekła mienso 
w tłuszczu kładła w słoiki zalewała to smal-
cem … i tyn goroncy smalec bardzo goroncy 
po prostu ten słoik zamykał z tym miensem 
sam sie zamykał … (Pleszew).

mamusia – pieszcz., ‘kobieta, która uro-
dziła potomstwo i je wychowuje’: moja ro-
dzina była doś duża … i moja mamusia … 
i ja potem też piekłam … chleb na sześ bo-
chenków chleba taki duży p… był piec … 
(Nowy Olesiec); jag już młoczsze rodzeń-
stwo to miaam … to wiem że smoczka nie 
było … była tylko taki … moja mamusia 
tam robiła … takom szmateczke wkładała 
troche cukru w to i to ja… i to było jako smo-
czek dla dziecka … nie? … ssało i usypiało 
przy tym … (Nowy Olesiec); dla chorego … 
moja mamusia … jak byłyśmy … dzieciaki 
małe … to zawsze nam gotowała rosołki … 
z gołombków … z lanom kluseczkom … roso-
łek był … był przepyszny … (Pleszew).

masa – ‘bezkształtna substancja’: czszeba 
zrobić mak … mase makową … zaparzydź 
mak … occedzić go … zmielić go dwukrotnie 
w maszynce … przyprawić … dodać tłusz 
rozpuszczony miód bakalie cukier jajko … 
(Pleszew); z tom masom makowom gdzie tam 
… dodaje sie też różne przyprawy albo mi-
gdały albo tam … rodzynki czy jeszcze inne 
… bakalie […] … (Lenartowice); mazurki 
robi sie z ciasta kruchego … na to sie kładzie 
mase kajmakowom lub mase czekoladowom 
i dekoruje się … w swój … własny sposób … 
jak kto uważa … (Sośniczka); makowiec … 
[…] na kruchym cieście po prostu mase sie 
wykłada i … i te … jak sie … kruche ciasto 
i na to mase makowom … (Witaszyce).

matka – ‘kobieta, która urodziła potom-
stwo i  je wychowuje’: dawniej to … to co 
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było … co matka miała w kuchni … to to po 
prostu … to naczynie służyło [do zsiadania 
się mleka] … (Pleszew).

mazur – ‘ciasto na kruchym spodzie, 
z obfi tą, słodką polewą, przygotowywane 
na Wielkanoc’: (Kuczków).

mazurek – ‘ciasto na kruchym spo-
dzie, z obfi tą, słodką polewą, przygotowy-
wane na Wielkanoc’: jes to świenconka … 
[…] tradycja to oczywiście jajka … chleb 
… wendliny … masełko … babka mazurek 
… (Grodzisko); [Na Wielkanoc pieczono] 
baby i mazurki … (Pleszew); [Jakie ciasta 
pieczono na Wielkanoc?] głównie to serniki 
babki mazurki a także wykonywano paschy 
… (Grodzisko); [Na Wielkanoc pieczono] 
przeważnie wielkanocnom babe babke i … 
w naszej okolicy mazurki czyli takie słod-
kie placki z bakaliami z… zdobione prze-
ważnie w jakieź motywy takie kwietne czy 
w ogóle wielkanocne tam … (Lenartowice); 
[Na mazurki wielkanocne] czszeba przy-
gotować ciasto kruche z monki jajek cukru 
i masła … zagniatać to wszysko rozwałko-
wuje się ciasto piecze … i zdobi się lukrem 
lub czekoladą … jes to bardzo słodkie ciasto 
… (Pleszew); [Śniadanie wielkanocne za-
czyna się] od zjedzenia poświenconych po-
traw dzieleniem sie jajkiem … po kawoł… 
wszyskiego czea spróbować … to co było 
w koszyczku do świenconki … a późni sie 
je żurek … jak ktoź lubi albo … no i śnia-
danie kiełbase babki … mazurki … (Sośni-
ca); mazurki babki … to sóm … świonteczne 
… wielkanocne … te … ciasta … mazurki 
i baby … serniki … (Tomice); mazurek bab-
ka … wielkanocna … sernik … (Jarocin); 
mazurki robi sie z ciasta kruchego … na to 
sie kładzie mase kajmakowom lub mase cze-
koladowom i dekoruje się … w swój … wła-
sny sposób … jak kto uważa … (Sośniczka); 

(Broniszewice); (Gizałki); (Jedlec); (Kucz-
ków).

mebel – ‘przenośny sprzęt (zwykle drew-
niany), stanowiący część urządzenia miesz-
kania itp.’: główny mebel [w dawnej kuch-
ni] był kredens … […] kredens … i  isz… 
oczywiście stół … (Nowa Wieś); [Dawniej 
w kuchni były] kredens stół i krzesła … […] 
no i piec … ale to nie mebel … nie? … no … 
(Witaszyce); meble kuchenne … (Pleszew).

metalowy – ‘zrobiony z metalu’: wia-
derko … […] to jez metalowy pojemnik 
z uchym … (Pleszew); no to zazwyczaj było 
… taka skrzyneczka … metalowa albo też 
we wiadżrze sie czszymało tylko ni… wen-
giel … (Nowy Olesiec); najprościej to ro-
biono [wędzarkę] z beczki metalowej … nie 
może mieć … ani dna ani … wierzchu … 
(Pleszew); [Kasta to] przeważnie skrzynia 
… jakaś … może być drewniana może bydź 
metalowa … (Sośnica); [Jak robiono do-
mowe cukierki?] karmelizowało sie cukier 
na patelni … wylewało sie do naczynia me-
talowego … a kiedy stwardniało łamało sie 
na kawałki … (Pleszew).

metr – ‘jednostka miary równa 100 cen-
tymetrom’: [Kierzynka] jes to naczynie 
drewniane … wysokości może około pół me-
tra … (Grodzisko).

miałki – 1. ‘płytki’: [Na kopiec] wykopy-
wano … miałki na jeden sztych dół … (Do-
brzyca); 2. ‘drobny, mający bardzo małe 
elementy’: jynczmienna … gryczanna … ka-
sze tak? … samo … bo kaszka to wiysz jest 
… miałka … kaszka … (Pleszew).

(miażdżyć –) zmiażdżyć – ‘kruszyć, 
zgniatać coś na bardzo drobne elementy’: 
można też je [=skorupki ze święconego jaj-
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ka] … praktycznie zmiażdżyć … i też spo-
żyć … albo można też wysypadź na pola … 
(Pleszew).

mieć → mieć apetyt, mieć chentke, 
mieć długie zymby, mieć smak, mieć 
smaka, mieć smake.

mieć apetyt – ‘mieć ochotę na coś do 
jedzenia’: [Mieć] chentke na coś … apetyt … 
(Lenartowice); (Pleszew).

mieć chentke – ‘mieć ochotę na coś do 
jedzenia’: chentke na coś … apetyt … (Le-
nartowice).

mieć długie zymby – ‘nie lubić czegoś 
jeść’: nie lubieć tegó … mieć długie zymby 
… (Gizałki); [Mieć długie zęby to] nie lu-
bić czegoś … coś co nie smakuje po prostu … 
no … (Marszew); [Mieć długie zęby] czegoś 
nie lubić … strasznie nie lubić … (Pleszew); 
(Broniszewice).

mieć smak – ‘mieć na coś apetyt, ocho-
tę’: (Pleszew).

mieć smaka – ‘mieć na coś apetyt, ocho-
tę’: (Sośniczka).

mieć smake – ‘mieć na coś apetyt, ocho-
tę’: smake to sie mówi … ale mosz smake na 
… na jedzynie … nie? … (Pleszew); (Lenar-
towice); (Sośniczka).

miejsce – ‘tu: krzesło i  nakrycie sto-
łu’: [Na kolacji wigilijnej] było dodatko-
we miejsce przy stole … dzielenie sie opłat-
kiem … czytanie Pisma Świentego … […] 
stół nakrywano białym obrusem … pod nim 
układano siano … na stole zawsze … na 
talerzu opłateg i … potrawy … (Pleszew); 
[Na Wigilię] no zawsze musiało być to jed-

no miejsce dla po… dla przybysza … wolny 
jeden talerz … i zawsze dwanaście potraw 
… (Grodzisko); [Na Wigilii] jedno miejsce 
było wiencej … sianko pod obrus … no pre-
zenty … (Broniszewice); [Zwyczaje wigi-
lijne to] zostawiało sie puste miejsce … pu-
ste nakrycie dla wendrowca … lub dla tych 
których już nie było … miendzy … nami … 
(Marszew); no dwanaście potraw było … 
nie? … i jedno miejsce wolne przy … stole 
zawsze do … (Dobrzyca).

mienszać, mieszać, miyszać – wy-
mienszać, wymieszać, wymiszać, 
wymiyszać – ‘łączyć coś, zmieniając po-
łożenie składowych elementów’: ja to robie 
tak … gotuje ryż … papryke … ogórek … ki-
szóny … potym co tam jeszczy? … przypra-
wy … miynso mielone możesz dołożyć … i to 
wszysko … tyn … ryż gotujesz … i to wszy-
sko mieszosz … (Tomice); ziemniaczki sie … 
czszeba uczszeć troszeczke monki jajko i … 
i wymieszać … (Kuczków); miensza sie … 
(Pleszew); wszystko wkładamy do miski … 
mieszamy drewanianom łyżkom odstawia-
my do wyrośnieńcia a nastempnie … kształ-
tujemy ponczki … (Grodzisko); [Na makieł-
ki] robi sie makaron … mieszo sie z makiem 
… mielonym … z bakaliami i miodem … 
(Marszew); [Kasza] może być gotowana 
w woreczku … i jeszcze odpowiednie dziur-
ki som w tych woreczkach … a może być go-
towana prosto w garnku … tyko czeba cały 
czaz mieszać … (Broniszewice); salsesón sie 
miynso kroi … w drobne kawałki … skóre ze 
świni sie miele … i razym sie miyszo … (Gi-
załki); przeważnie jedna osoba tam zajmu-
je sie rzeźnik poćcinaniem … a druga osoba 
… i odbieraniem przez … na miseczke krwi 
a druga osoba miesza szybko koziołkiem … 
(Lenartowice); jak sie podcina podstowia sie 
pojymnik pod … kark … i czszeba gwałtow-
nie … stale mieszać … żeby [krew] sie nie 
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skrzepła … (Jarocin); (Pleszew); [Na kieł-
basy] mieli sie miynso … odpowiednie z tej 
świni … przerobi sie do… dobrze czszeba do-
prawić … wymienszać … (Jarocin); i wszy-
sko razym sie wymiyszo doprawi i tak samo 
sie kładzie w maszynke i … i wrzuco sie w je-
lita jes … kaszanka … (Kuczków); kiszka 
… […] gotuje sie kasze … dodaje sie pokro-
jonom … w kostke wontróbke … krew świni 
… przyprawy majeranek sól pieprz … wszy-
sko sie wyrabia miesza i napycha sie … w je-
lita … (Gizałki); ciasto jak gdyby z tego … 
z tych kawałkach wienkszych … […] wymie-
szane … i wkładane jes w żołondek … wie-
przowy … (Pleszew); rozpuścili masło i co 
jeszczy tam? … […] cukier na patelnie i tegó 
… to razym zaś wymiszali … i … styngło sie 
i [były domowe] cukierki … (Pleszew).

mieszać → mienszać. 

mikołajki – ‘grupa przebierańców ko-
lędująca w okresie bożonarodzeniowym’: 
gwiazdory u nas były … mówiło sie na nie 
gwiazdorki a  tera mówiom mikołajki … 
(Grodzisko).

miksować – ‘mieszać składniki przy po-
mocy miksera, niekiedy też z  jednocze-
snym ich rozdrabnianiem’: gzike … biały 
ser … miksuje się go i dodaje się śmietane 
i troszeczke mleka oraz sól można dodać … 
czosnku troche … można dodać szczypior-
ku koperku … jak to… jak kto lubi … (So-
śniczka).

ministrant – ‘chłopiec lub mężczyzna 
pomagający w  Kościele katolickim przy 
czynnościach liturgicznych’: [Opłatki] tero 
sie kupuje w sklepie … a kiedyś to nie wiym 
… ministranci nosili też … (Witaszyce); 
[Opłatki roznosili] ministranci bońdź … 
kościelni … (Pleszew); (Cieśle).

minuta – ‘jednostka czasu składają-
ca się z 60 sekund’: na szklankie kaszy … 
dwie szklanki wody i gotuje sie w zależności 
pietnaście minut dwadzieścia … (Pleszew); 
pyzy … […] wyrabia sie ciasto jak ciasto 
wyrośnie formuje sie kluski … no i gotuje sie 
je na parze … pare minut … (Wieczyn).

minutka – pieszcz., ‘jednostka czasu 
składająca się z 60 sekund’: ciasto na kopyt-
ka … formuje się długie kluski … które … 
na ukos kroimy … gotujemy w wodzie oso-
lonej lekko … no … aż wypłynom … po wy-
płynieńciu pare minut … dwie czszy minutki 
i … nadajom sie już do … podania … (Mar-
szew).

miodownikowy – ‘o jednej z zup na ko-
lacji wigilijnej: zrobiony z piernika’: zupa 
miodownikowa … […] z piernika … (Ple-
szew).

misa – 1. ‘naczynie w postaci spłaszczo-
nej półkuli’: taka misa ale … kamionkowa 
… (Witaszyce); 23; 2. ‘część kierzynki, 
w którą wlewało się śmietanę’: to była taka 
misa … (Grodzisko).

miseczka – zdr., ‘naczynie w  posta-
ci spłaszczonej półkuli’: i to wszystko w tej 
kompieli wodnej … razem sie tak podgrzewa 
i podgrzewa no i … późni przelewa do mi-
seczki i już jes ser … smażony … (Pleszew); 
no to te … włosy co mo kura na tyn … na 
tyn to … bierzysz brynde … lejesz w misecz-
ke … i nad ognim opolosz … nie? … (Tomi-
ce); ten ten galart … czyli … najpierw sie 
rozdra… gotuje sie mienso rozdrabnia sie 
na na drobne czeńści … później do takiego 
mienska doleje… dodaje sie żelatyny spo-
żywczej … i rozlewa sie to w małe miseczki 
… (Broniszewice); robiło sie dziure nożem 
[w tętnicy świni] … potym sie … miało sie 
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uszykowanóm miseczke ze solom … i spusz-
czało sie do ty miseczki … (Tomice); proszek 
wsypujemy do goroncej wody … mieszam … 
rozlewamy je do miseczek … i czekamy aż 
[galaretka] stenżeje … (Pleszew); (Cieśle); 
(Lenartowice); (Marszew).

miska – ‘naczynie w postaci spłaszczo-
nej półkuli’: po wyjińciu z kierzynki wyción-
ga sie na na takóm miske i sie wtedy jeszczy 
jóm formuje te masło żeby było … eleganckie 
… (Cieśle); [Masło przechowywano] w mi-
sce jakiejś tam tym … w tym … w donicce 
… (Sośnica); (Pleszew); należy … przygo-
tować odpowiedniom iloź monki nastempnie 
rozczyn z drożdży jajka cukier … tłuszcz … 
wszystko wkładamy do miski … (Grodzi-
sko); do każdej miski … dosypywano … zie-
lony koperek … (Marszew); (Broniszewice).

mitrynga – ‘tu: osoba niechętnie jedzą-
ca’: mitrynga … bo nie je … (Dobrzyca).

miyszać → mienszać.

mlaskać – ‘jedząc z otwartymi ustami, 
wydawać głośny odgłos’: albo to siorbież 
albo mlaskasz … (Witaszyce).

moczyć – namoczyć – ‘umieścić coś 
w wodzie lub innym płynie, by tym na-
siąkło’: jak do grochówki to tak samo wszy-
skie warzywka i do tego dajemy namoczo-
ny wcześniej … przez noc co najmiej groch 
… do fasolówki tak samo [fasola] musi być 
wcześniej co najmiej wieczorem namoczona 
… (Pleszew); pekluje sie czyli … moczy sie 
w wodzie z solom i z przyprawami jak tam 
czosnek czy lubczyg i tak dalej … (Lenar-
towice); no sóm różne sposoby [na makieł-
ki] bo … i z bułki … bułke czeba namoczyć 
w mleku dodać bakalie … mak … niektórzy 
go robiom z makaronem i dodatkiem baka-

lii … (Sośnica); [Jak przyrządza się kapu-
stę z grochem na Wigilię?] kiszonom kapu-
ste … drobno kroimy … gotujemy … groch 
sie moczy … też gotuje do mienkości … póź-
ni sie to … razym kapuste z grochem miesza 
doprawia sie kminkiem … masłem … troche 
cukrym … to wszysko … (Marszew); klopsy 
mienso mielone doprawione … cebulkom … 
pieprzem solom i … jajkiem i … można do-
łożyc bułke namoczonom … (Pleszew); gro-
chówke … no czeba namoczyć groch (Sośni-
ca); [Jak się robi kotlet mielony?] mienso 
mielone … do tego sie dodaje … bułke na-
moczonom w mleku sie odciska i sie doda-
je jajko … i przyprawy … (Sośnica); namo-
czyć … (Jarocin).

modlić sie – ‘wymawiać słowa mo-
dlitwy lub zwracać się do Boga własnymi 
słowami’: wieczerza … […] no jak pirszo 
gwiazdka na niebie … […] przedtym tyż sie 
modlili … (Józefów).

modlitwa – ‘zwracanie się do Boga wła-
snymi słowami lub za pomocą ustalonych 
formuł’: [Zwyczaje wigilijne to] zostawia-
nie … pustego miej… jednego talerza … dla 
zbło… zbłonkanego wendrowca … kładzenie 
sianka na … na … pod obrus … dzelenie sie 
opłatkiem … modlitwa … (Sośnica).

modny – ‘zgodny z modą, będący w mo-
dzie’: [Na weselach jest] przeważnie rosół 
… no najróżniejsze te dania obiadowe takie 
te tradycyjne … potem w nocy jes … prze-
ważnie barszczyk … teraz jez modny udziec 
… w nocy tort weselny … o  i  takie różne 
inne przekonski … (Lenartowice).

mokry – ‘nasiąknięty wodą lub innym 
płynem’: no w taki pergamin … pergamin 
mokry babcia robiła … (Grodzisko); naj-
prościej to robiono [wędzarkę] z beczki me-
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talowej … nie może mieć … ani dna ani … 
wierzchu … bez dna bez wierzchu beczka … 
z cegieł … […] było takie palenisko na zie-
mi normalnie stawiano i na to palenisko … 
tom beczke … sie stawiało i na wierzku tóm 
beczke sie przykrywało mokrym workiem … 
żeby ten dym sie zaczszymywał w tej becz-
ce i tak weńdzili … moi dziadkowie przynaj-
mniej … (Pleszew).

morusać – ‘brudzić kogoś, przede 
wszystkim na twarzy’: śmingus-dyngus … 
oraz chodzili … morusali dziewczyny sa-
dzom … (Sośniczka).

murować – ‘budować coś, używając za-
prawy murarskiej’: no to jes taki piec ku-
chenny miałam najpierw był taki piec … na 
dżrzewo … […] murowany był bo … (Nowy 
Olesiec); [Piec był] duży … no bo kwadra-
towy … no żeby … zależy ile bochynków sie 
piekło … […] taki piedz mur… murowany 
i tam był sie ws… wsuwało bochynki chle-
ba … (Józefów); wendzarka może być mu-
rowana może być … z jakiegoś … z blachy 
… (Pleszew).

musztarda – ‘ostra przyprawa ze zmie-
lonych ziaren gorczycy’: świenconka … […] 
[to] masło szynka chleb kiełbasa babka jaj-
ko … później pieprz sól chrzan musztar-
da … (Pleszew); [R1:] golonka … […] cze-
ba jom zapeklowadź najpierw … z tydziń 
po… popeklować … i potem jom ugotować 
w przyprawach z liściem laurowym z zielem 

angielskim … [R2:] i podawać z chrzanem 
… [R1:] albo z musztardóm … (Grodzisko); 
rolada … […] rozbijo sie kawałek miensa … 
nakłada sie … smaruje sie musztardom na-
kłada sie ogórek … ogórek cebulke … i ka-
wałek boćku … kawałek kiełbasy zwijo sie 
… i piecze … (Jedlec); (Witaszyce).

musztardowy – ‘zrobiony na bazie 
musztardy’: [Na sos musztardowy] do bu-
liony dodajemy musztardę śmietanę monkę 
i masło pieprz oraz sól … (Pleszew).

myć – pomyć – umyć – ‘usuwać brud za 
pomocą wody i innych środków’: bo tam 
w  ty kierzynce sóm takie … taki koowro-
tek że to … żeby to ubijać to … musiało-
by być … zaś sie wycionga i to sie myje … 
(Cieśle); ozory nigdy nie robiłam … gotuje 
sie … myje sie gotuje sie … (Zielona Łąka); 
te ozory czszeba je umyć … (Pleszew); do-
brze umyte ozory wystudzone … wkładano 
do bulionu … (Marszew); [Poskromić na-
czynia] to pomyć … pomydź je … (Tomi-
ce); umyć … pomyć … (Sośnica); umydź jóm 
[=kurę] … rozebrać … na kawałki … (Gi-
załki); (Kuczków); (Tomice); (Wieczyn); 
szynke sie … pekluje w przyprawach … i soli 
… nastempnie myje osusza i weńdzi … (Ko-
tlin); (Dobrzyca); (Jedlec); (Józefów); (Ple-
szew); (Tomice).

mymlać – ‘rozpuszczać śliną coś trzyma-
nego w ustach’: (Pleszew).
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nabazgrolić → (bazgrolić).

nabierka – ‘duża łyżka do nabierania 
z garnka, wazy’: chochla to jes właśnie na-
bierka … mało to jez nabierka a dużo to jes 
chochla … (Dobrzyca); (Sośnica).

nabombać sie – ‘napić się dużo alkoho-
lu’: nabombać się nachlać się … albo nawalić 
się można … […] upić się napić się za dużo 
alkoholu … (Pleszew); (Lenartowice); (So-
śniczka).

nabuzować sie – ‘napić się dużo alko-
holu’: nabuzować sie … (Sośniczka).

nachlać się – ‘napić się dużo alkoholu’: 
nabombać się nachlać się … albo nawalić się 
można … […] upić się napić się za dużo al-
koholu … (Pleszew).

na czczo – ‘w taki sposób, że ostatni po-
siłek zjadło się najpóźniej poprzedniego 
wieczoru’: [Na rezurekcję] raczej chodzono 
na czczo … (Broniszewice).

naczynie – ‘ogólna nazwa przedmiotów, 
na których się jada lub które służą do przy-
gotowania potraw, przechowywania róż-
nych produktów’: należy go [=ser] wlać w ta-
kie naczynie jakie sie chce … może to być sito 
… a może to być … specjalna chusta … z pie-
lu[chy] tetrowej … (Grodzisko); [Kierzynka] 
jes to naczynie drewniane … (Grodzisko); 

specjalne naczynie takie do masła to było ale 
… zapómniałam właśnie jak to sie nazywało 
… (Broniszewice); no kana … no to było taki 
… takie naczynie … dosyć wysokie i miało ta-
kóm szcz… szczelnóm przykrywke … z gumóm 
takóm żeby to sie nie wylewało … (Sośnica); 
konew to jes główne naczynie [kierzynki] … 
(Pleszew); dawniej to … to co było … co mat-
ka miała w kuchni … to to po prostu … to 
naczynie służyło [do zsiadania się mleka] że 
w każde naczynie w miske można było w gar-
nek wlać … nie było jakiegoś konkretnego na-
czynia to co … kobieta miała w izbie w kuch-
ni to … (Pleszew); [Na kaszankę] czszeba 
gotować kasze … w wiad… w naczyniu … 
(Jarocin); i kisimy tylko w szklanym naczy-
niu … w kamienne garnki takie były kiedy[ś] 
albo … we wiaderku polewanym … i te wia-
derko nie może być obtuczone … mui być … 
no … (Pleszew); no umydź naczynia pod wo-
dóm … z płynem … do mycia naczyń … (Je-
dlec); inaczej garnki i naczynia … to sko-
rupy … skorupy były … (Kotlin); garki? … 
no gornki … talyrze? … naczynia to mówi-
li talyrze … i to … ale na gornki to … mówi-
li i saganki … […] na talyrze tyż tak niktórzy 
mówióm skorupy … (Tomice); [Jak robiono 
domowe cukierki?] karmelizowało sie cukier 
na patelni … wylewało sie do naczynia meta-
lowego … a kiedy stwardniało łamało sie na 
kawałki … (Pleszew); (Józefów).

naczynko – pieszcz., ‘ogólna nazwa 
przedmiotów, na których się jada lub które 

N
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służą do przygotowania potraw, przecho-
wywania różnych produktów’: [Kierzyn-
ka] to jes taki … drewnia… jak kiedyś było 
to drewniane takie naczynie … […] z takich 
klapeczek … takie gdzieś wysokie … z ta-
kich wonskich klapeczek było to naczynko … 
(Pleszew); (Tomice).

nadużywać – ‘używać czegoś zbyt wie-
le, w nadmiernym stopniu’: [Gazer to] no 
ten co za dużo nadużywo … alkoholu … za 
dużo … bómbluje … (Kuczków).

nagotować → gotować.

nagotowywać – ‘poddawać coś dzia-
łaniu wysokiej temperatury wody lub in-
nego płynu’: nagotowuje sie bulion z  in-
nego miensa … na przykład wołowiny czy 
tam wieprzowiny czy kurczaka … a później 
kroi sie … fl aki w paseczki wołowe … wrzu-
ca nagotowuje z przyprawami … (Lenarto-
wice); w drugim garku … nagotowuje sie … 
zupe z kości … włoszczyzny … (Jarocin).

nagusy – ‘rodzaj klusek z tartych, suro-
wych oraz gotowanych ziemniaków’: klu-
ski nagusy to … jak sie robiło … z goto… ze 
surowych ziemniaków … […] czeba uczszyć 
ziemniaki … przecedzić przez gaze … i do 
tego sie dodaje gotowanych ziemniaków … 
i pote sie … ten sos … sok co sie od…cedzi te 
ziemniaki … na dole jes taki … taka moncz-
ka to sie wszysko razym … te wode sie zleje 
a te monczke sie bierze i to wszysko sie wy-
równa i potym … sie robi i potym sie kula … 
takie kluseczki i sie rzuca na goroncom wode 
… (Sośnica).

najedzóny – ‘taki, którego poczu-
cie głodu jest zaspokojone; syty’: to [jak 
upadnie] łyżka … i jeszcze jak tym do góry 
to … znaczy że głodny … […] to jag łyż-

ka by tym wgłymbieniem do … […] a jag 
odwrotnie to je przyjdzie ale najedzóny … 
(Pleszew).

nakładać – ‘umieszczać coś na czymś’: 
[Na jabłecznik] robimy ciasto … nakłada-
my na to jabka … (Pleszew); [Jabłecznik 
to] na cieście kruchym nakładane jez mus 
jabkowy … abo jabka … (Józefów); jelita to 
sie czyści … w jedne sie nakłodo … te … ki-
szke … no kiełba… cinkie jelita sóm do kieł-
basy … grubsze sóm do … kiszki … tyn cały 
… kałdun … kładzie sie … w salcesón to sie 
kładło … (Tomice); (Jarocin). 

nakrycie – ‘komplet naczyń i sztućców 
dla jednej osoby przy stole’: najpierw na-
krywano go [=stół] białym obrusem … na-
stempnie zastawiano zastawe … zawsze było 
jedno nakrycie wiencej które było przygo-
towane dla … wendrowca … (Grodzisko); 
[Stół wigilijny] nakrywano białym obrusem 
… i ta[k] jak wcześniej powiedziaam … jed-
no nakrycie było wiencej … (Broniszewice); 
[Na Wigilii jest] no sianko pod obrusym … 
jakie jeszcze zwyczaje … jedyn … jedno na-
krycie dla niespodziewanego gościa … dwa-
naście potraw … i wszystko postne … nie? 
… no … (Witaszyce).

nakrywać – ‘zakładać obrus na stół’: naj-
pierw nakrywano go [=stół] białym obrusem 
… nastempnie zastawiano zastawe … zawsze 
było jedno nakrycie wiencej które było przy-
gotowane dla … wendrowca … (Grodzisko).

nalewka – ‘alkohol powstały przez za-
lanie owoców spirytusem’: jabłecznik to 
może być placek … wino … nalewka … (So-
śnica); no nalewki z różnych … rzeczy robi-
ło sie … z … różnych malin … z wiśni z … 
jagód … z różnych różności robiło sie nalew-
ki … […] z [orzechów] włoskich … (Kucz-
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ków); z wiśni … ze śliweg robili [nalewki] 
… z jabłek … […] z włoskich [orzechów] … 
(Józefów); [Pigwę można wykorzystać] na 
nalewki … albo na sok … (Witaszyce).

nalot – ‘cienka powłoka na czymś’: te 
ozory czszeba je umyć … wyczyścić … ze-
skrobać tyn nalod na na ozorze … (Pleszew).

na mienkko, na minko – ‘o jajku: ugo-
towane tak, że tylko białko jest ścięte, 
a żółtko pozostaje płynne’: jajko na mienk-
ko to uż na pierszym miejscu … (Grodzi-
sko); jajka na twardo jajka na minko omle-
ty … (Tomice).

na minko → na mienkko.

namoczyć → moczyć.

na ostro – ‘tak, że coś ma pikantny 
smak’: o! zupke [z dyni] bardzo dobrom i na 
ostro i mlecznóm jakóm kto tam chce … (Zie-
lona Łąka); placki ziemniaczane … […] na-
stempnie je pieczemy na smalcu lub na oleju 
… a w zależności od tego … z czym kto lubi 
podaje sie je z… ze śmietanom z jogurtem 
z cukrem … można też na ostro … (Grodzi-
sko); (Sośnica).

naostrzyć → oszczszyć.

naoszczyć → oszczszyć.

napić sie – ‘wypić alkohol’: nabombać 
się nachlać się … albo nawalić się można … 
[…] upić się napić się za dużo alkoholu … 
(Pleszew).

na pikantnie – ‘o potrawach: tak, że 
piecze język; na ostro’: albo jeszcze inni ro-
bili to [=placki ziemniaczane] z cebulom tak 
bardziej na pikantnie … (Grodzisko).

napowieczszyć – ‘wprowadzić powie-
trze do ciasta’: musisz tak … wybijać … cia-
sto … żeby sie napowieczszyło … nie? … bo 
im wiyncy jes powieczsza tym jes … pulch-
niejsze … no … (Tomice).

narodzenie → boże narodzenie.

narodzynie → boże narodzenie.

na rzadko – ‘w  taki sposób, że po-
szczególne elementy łączą się w półpłyn-
ną masę’: [Kaszę gotuje się] na sypko i na 
rzadko … (Marszew).

narzeczeni – bez l. poj., ‘narzeczo-
ny i  narzeczona’: [Czy był praktykowa-
ny zwyczaj obdarowywania się pisankami 
w Wielkanoc?] no u naz jeszcze jest … [Jak 
to wygląda?] na przykład pod kościołem za-
mieniam sie znajomymi … […] kiedyś tak 
było że w rodzinie sie obdarowywało jeden 
drugiemu dawał … albo narzeczeni sobie 
dawali … (Lenartowice).

na słodko – ‘tak, że coś ma smak jak po 
dodaniu cukru’: (Sośnica).

na sucho – ‘w taki sposób, że poszcze-
gólne elementy nie łączą się w masę, ale 
dają się przesypywać’: [Kaszę gotuje się] na 
sucho i na gensto chyba … (Pleszew).

nasycić sie → (sycić sie).

na sypko – ‘w taki sposób, że poszcze-
gólne elementy nie łączą się w masę, ale 
dają się przesypywać’: [Kaszę gotuje się] na 
sypko i na rzadko … (Marszew).

na szage – ‘na ukos’: inaczej kopytka albo 
szagówki … […] ugotowane mien… ziem-
niaki sie tłucze … abo takóm … przeciska sie 
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przez praske dodaje sie monke jajko … robi 
sie wa… wyrabia sie … robi sie wałek … 
i kraje sie na szage … (Sośnica); skośnie czyli 
na szage sie idzie … (Pleszew).

na troszke – ‘w niezupełnym stopniu, 
nie do końca’: biały ser czeba najpierw uki-
sić … jak sie ukisi po czszech dniach … to 
sie przeważnie robi w ciepłe dni … ón musi 
mieć ciepło … ukiszony na troszke na … 
(Grodzisko).

naturalny – 1. ‘pozbawiony sztucznych, 
chemicznych dodatków’: nawóz … taki któ-
ry jes właśnie … z obory … ze stajni … to 
takie naturalny to najlepi roś… najlepiej ro-
snom waśnie warzywa … chociaż teraz jes 
tak że można kupić gotowe … nawóz … z… 
od krowy … od … od konia … (Pleszew); 
2. ‘pozbawiony dodatków smakowych’: no 
może być ser … taki kwaskowy a może być 
ser o … smaku naturalnym … (Grodzisko).

na twardo – ‘o jajku: ugotowane tak, że 
białko i żółtko są ścięte’: jajka na twardo … 
(Pleszew); jajka na twardo jajka na minko 
omlety … (Tomice).

na ukos – ‘w taki sposób, że ostrze prze-
chodzi przez coś pod kątem ostrym’: ciasto 
na kopytka … formuje się długie kluski … 
które … na ukos kroimy … (Marszew); wa-
łećki i na ukoz i to som szagówki bo na sza-
ge … (Pleszew).

nawalić się – ‘napić się dużo alkoholu’: 
nabombać się nachlać się … albo nawalić się 
można … […] upić się napić się za dużo al-
koholu … (Pleszew).

nawalony jak… – ‘bardzo pijany’: sto-
doła … (Pleszew); ruski czołg … (Pleszew); 
bombowiec … (Lenartowice).

nawarzyć → (warzyć).

nawlec → nawlekać.

nawlekać – nawlec – ‘zrobić w czymś 
otwór i  nałożyć to na nitkę’: można je 
[=grzyby] też ususzyć … czyli po prostu 
nawledz na … nitke i … w jakiś zawiesić 
w takim ciemnym suchym miejscu … i one 
… sie zasuszom … (Broniszewice); [Jak się 
suszy grzyby?] [R1:] na grzejniku … naw-
lekać … a nie nabija … nawleka sie … [R2:] 
na balkonie wiszóm na na tych … [R1:] je-
sieniom na gwoździach … […] na słońcu … 
jag jeszcze jes słońce … (Pleszew).

na wolniutkim ogniu – ‘w taki spo-
sób, że ogień jest bardzo mały’: [Na ro-
sół] wstawiamy wode … wode musimy 
zagotować … wkładamy pietruszke mar-
chewke seler por zarumienionom cebulke 
… i wkładamy … miensko … […] i gotu-
jemy … na wolniutkim wolniutkim ogniu 
… (Pleszew).

na wolnym ogniu – ‘w taki sposób, że 
ogień jest nieduży’: [Na rosół należy] no 
wode mienso warzywa posolidź i na wolnym 
ogniu sie gotuje … godzine minimum … 
(Witaszyce); dwie szklanki wody … woda 
sie zagotuje wrzontek wsypuje sie kasze … 
sie zamyka i sie kasza na wolnym ogniu go-
tuje … (Pleszew).

nażreć sie – ‘najeść się czegoś dużo lub 
zbyt dużo’: objeś sie … to brzydko by byś po-
wiedzioł nażreć sie … (Witaszyce).

nieczystości – ‘brudy, zanieczyszcze-
nia’: żadne … prócha żadne jakieź nieczy-
stości nie przedostawały się do … wiader-
ka … do tego naczynia gdzie było mleko … 
(Pleszew).
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niedziela → wielka niedziela.

niedźwiadek – pieszcz., ‘jeden z prze-
bierańców chodzących w okresie wigilij-
nym’: kolendnicy … […] przebierali sie za 
na przykład za niedźwiadka … kolejny no-
sił gwiazde kolorowom … jeden z kolendni-
ków … za anioła … (Grodzisko).

niedźwiedź – ‘jeden z przebierańców 
chodzących w ostatki’: nawet w dzisiejszych 
czasach … tyż na wsiach jes że … jes … pan 
czy tam człowiek przebrany za niedźwie-
dzia i musi każda kobieta zatańczyć z nim 
… o przyniesie jej szczeńście … (Pleszew).

niejadek – ‘osoba niechętnie jedząca’: 
małojadek … niejadek … (Kuczków); (Jó-
zefów); (Witaszyce).

nierdzewny – ‘niepodlegający rdzewie-
niu’: no normalne garki … takie … alumi-
niowe … nie! … te … emaliowane czy … czy 
… czy ze stali nierdzewnej teraz som tam … 
(Sośnica).

noc – ‘część doby po zachodzie słońca, kie-
dy jest ciemno’: jak do grochówki to tak samo 
wszyskie warzywka i do tego dajemy namo-
czony wcześniej … przez noc co najmiej groch 
… (Pleszew); zostawiano w … miejscu zim-
nym … do nastympnego dnia … najlepiej wy-
konan… wykonać to na noc … (Marszew).

nowy → nowy rok.

nowy rok – ‘dzień świąteczny zaczyna-
jący nowy rok kalendarzowy, 1 stycznia’: 
(Pleszew).

nożyk – zdr., ‘mały nóż’: taki mały nożyk 
to żydek … (Kotlin); (Broniszewice); (To-
mice).

nóż – ‘narzędzie z ostrzem i trzonkiem 
służące do krojenia, cięcia, przebijania’: jak 
sie oszczszy noże? … no … som różne sposo-
by oszczszenia noży … o … nóż można na-
oszczyć za przeproszenim na progu … który 
jes zrobióny z cymentu … można naoszczyć 
na tak zwany oszczałce któróm sie oszczszy-
ło kosy … i sóm specjalne oszczałki do … do 
nożów … (Kuczków); no jak składany nóż 
to tylko scyzoryk … (Pleszew); oszczsze 
noże na … dużyj takij piaskowej osełce … 
a późni na marmurce … a jeszcze późni na 
starce … czyli marmurka jes … z marmu-
ru … taki specjalny do oszczszenia … a stal-
ka to jes ze stali specjalne zrobiona do … 
oszczszenia taka … jakby … magnetycznie 
… żeby sie to oszczsze wyrównało … […] 
kiedyś sie oszczszyło na cegle … no … jag 
nie było piaskowca … jakiegoś to … na ce-
gle … (Dobrzyca); [Do liści buraków] [R1:] 
specjalne noże takie były albo sierpami … 
[R2:] obcinaki … (Dobrzyca); na sztylu był 
tyn … nóż do ziemniaków [=buraków] i sie 
obcinało … (Dobrzyca); uderza sie sieki-
róm w łeb … świni … i potym sie … w ser-
ce nożym … żeby wypuścić … juszke … (Gi-
załki); czszeba zaź ukulać takie … wałeczki 
… i te wałeczki sie kroi nożym … po sko-
sie … (Wieczyn); [Przed pierwszym ukro-
jeniem chleba] robi sie krzyż … nożem … 
(Pleszew); jeśli upadnie nóż to menżczyzna 
cie odwiedzi … (Pleszew); taka maszynka 
była … i za pomocom … wkładało sie głów-
ke kapusty i … korbkom sie kreńciło … i to 
tak sie ładnie poszatkowało rozdrobniło sie 
… może bydź nawet zwykły nóż jak ktoź nie 
ma to nożem można poszatkować kapu-
ste … (Broniszewice); [Jeżeli upadnie nóż 
lub widelec] to wtedy mówiono że przyjdzie 
menżczyzna … (Grodzisko); [Jeżeli upad-
nie nóż lub widelec] to przyjdzie chłop … 
(Kuczków); szatkownica … […] to deska 
z czszema takimi oszczszami jakby nożami 
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… (Marszew); knyp czyli tak takom gwarom 
że taki nóż … wielki … szeroki … i z ostrym 
ostrzem … (Broniszewice); a jo to najlepi 
… jak se kroiłam … nożym … bo kiedyź nie 

było maszynek to sie kroiło nożym … nie? … 
a tero to najlepi to jes kupić gotowy maka-
rón … (Tomice); (Jedlec); (Józefów); (So-
śnica); 29.
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obdarowywać sie – ‘wręczać sobie 
prezenty nawzajem’: ludzie obdarowywa-
li sie pisankiami … […] rodzice dzieciom 
… dziadkowie wnukom swoim dzieciom … 
(Sośniczka); [Czy był praktykowany zwy-
czaj obdarowywania się pisankami w Wiel-
kanoc?] no u  naz jeszcze jest … [Jak to 
wygląda?] na przykład pod kościołem za-
mieniam sie znajomymi … […] kiedyś tak 
było że w rodzinie sie obdarowywało jeden 
drugiemu dawał … albo narzeczeni sobie 
dawali … (Lenartowice).

obdarowywanie – ‘przekazanie, wrę-
czenie komuś prezentu’: [Zwyczaje wiel-
kanocne to] obdarowywanie sie jajami … 
i drugie … w drugi dzień świont to był śmin-
gus-dyngus … (Pleszew).

obgotować → obgotowywać.

obgotowywać – obgotować  – 
‘krótko gotować lub gotować tylko częścio-
wo’: [Na żurek] gotuje sie … mienso prze-
ważnie żeberka … wyndzony boczeg lub 
wyndzone kości … obgotowuje sie dodaje 
sie włoszczyzny … (Sośnica); musiż obgo… 
wypłukać flaki … obgotować … ze czszy 
razy … (Tomice).

obiad – ‘główny posiłek zjadany w ciągu 
dnia’: i do tego [=zupy dyniowej] robiłam 
takie specjalne kluseczki … z jednego jajka 
… takie zacierki … i to wkładaam do zupy 

… i gotowane to było razem z tom zupom i to 
sie jadło na śniadanie czy na obiad … jak 
kto lubił … (Nowy Olesiec); jak mało ka-
pustki w słoiki to wystarczy domowa szat-
kownica … taka jak … na obiady sie kroi 
kapuste … a jak … no dużą to czeba mieć 
ten hebel taki duży … (Pleszew); miendzy 
śniadaniem a  obiadem? … no to drugie 
śniadanie … (Zielona Łąka); no karmiło sie 
[świnie] głównie gotowanymi ziemniaka-
mi … kiszonkami … i ziarnami zbóż … i ja-
kimiź resztkami z obiadu … (Broniszewi-
ce); śniadanie wielkanocne … bo obiadu to 
już nie było we Wielkanoc … (Gizałki); ide 
zjeź obiad … (Pleszew); obiad … (Cieśle); 
(Dobrzyca); (Jedlec); (Józefów); (Sośnica).

obiadek – pieszcz., ‘główny posiłek 
w ciągu dnia’: no w kuchni sie gotuje obiad-
ki no i w ty kuchni sie … zawsze był stół i sie 
jadło … razem … (Nowy Olesiec).

objeś sie – ‘najeść się czegoś dużo lub 
zbyt dużo’: objeś sie … to brzydko by byś po-
wiedzioł nażreć sie … (Witaszyce).

obkład – ‘to, co kładzie się na kanap-
kę’: obkład no to sóm … jakoś … wyndliny 
sóm … i ser jezd i … różne tegó … (Gizałki); 
na przykład kawałek kiełbasy plaster szynki 
… plaster żółtego sera czy … ser biały … to 
wszysko jes obkład …(Marszew); [R1:] ob-
kład? … […] no to co kładziem na kanapke 
i wendlinki i pomidorki i ogórki i sałate i … 

O
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[R2:] i pasztecik … (Pleszew); nie tylko ma-
sło bo to dla mnie tyn obkład to jes właśnie 
… coś wiencej niż tylko masło czy margaryna 
… czy smalec … tyko to jes właśnie … to co 
sie jeszcze dodatkowo na ten … chleb kładło 
na tom … kawałek chleba … (Broniszewice).

obkłodać – ‘nakładać coś na coś w du-
żej ilości’: do picia he… tegó … pokrzywa 
jes tyż dobro … bo pijóm … pokrzywe … nie? 
… […] bo i … niktórzy sie obkłodali pokrzy-
wami … ciało … (Józefów).

obrus – ‘tkanina przykrywająca stół’: [Na 
stół wigilijny] kładło sie biały obrus pod ob-
rusym sianko i ziarenka zbóż … (Sośnicz-
ka); [Na kolację wigilijną] stół nakrywano 
białym obrusem … pod nim układano siano 
… na stole zawsze … na talerzu opłateg i … 
potrawy … (Pleszew); najpierw nakrywa-
no go [=stół] białym obrusem … nastempnie 
zastawiano zastawe … (Grodzisko); [Stół 
wigilijny nakrywano] białym obrusym … 
i pod spodym było sianko … (Sośnica); [Na 
Wigilii] jedno miejsce było wiencej … sianko 
pod obrus … no prezenty … (Broniszewice); 
[Na Wigilii jest] no sianko pod obrusym … 
jakie jeszcze zwyczaje … jedyn … jedno na-
krycie dla niespodziewanego gościa … dwa-
naście potraw … i wszystko postne … nie? … 
no … (Witaszyce); [Zwyczaje wigilijne to] 
czytanie Ewangelii … dzielenie sie opłatkiem 
… no … […] zakładało sie biały obrus … 
pod obrus siano … (Marszew); (Wieczyn).

obrusek – pieszcz., ‘tkanina przykrywa-
jąca stół’: [Stół na Wigilię był] no ubrany 
na biało obrusek założony … zastawe posta-
wionno … tam talerze … co … no i późni sie 
jadło … nie? … wszyskie jadła … (Pleszew).

obsionknońć – ‘utracić wodę w wyniku 
jej odcieknięcia’: no płuca świni to sie płu-

kało w zimnej wodzie i wieś… wieszało sie 
żeby troche obsionkły … (Nowy Olesiec).

occedzać – ‘odsączać wodę’: zalewam 
mak … na noc goroncom wodom … żeby tak 
… nasycił sie … tom wodom … nastempny 
dzień occedza… occedzam … (Marszew).

occedzić → cedzić.

ocet – ‘płynna przyprawa o  kwaśnym 
smaku, niekiedy używana jako środek 
czyszczący’: [Do mycia naczyń służy] woda 
z płynem … lub z octem … (Sośnica); [Kwa-
śne to] biały barszcz … biały barsz … wy-
war z kości warzyw … i zaciongane monkóm 
… i doprawiane octem … wszystko … (Ple-
szew); jes to zupa śledziowa … […] gotu-
jemy … wode z octu z wody z przyprawa-
mi … nastympnie po ostudzeniu tej wody 
dodajemy … w zależności od tego kto lubi 
czy mleko czy śmietane … wszystkie skład-
niki łonczymy i wkładamy do tego śledzie … 
słone lub śledzie z octu … (Grodzisko); śle-
dzie w śmietanie … […] bierze się cebulke 
… gotuje sie je z wodom i octem tom cebul-
ke później dodaje sie śmietane … (Sośnicz-
ka); jeszcze do smaku dodaje sie pieprzu … 
troszeczke cukru troche octu cebulke krojo-
nom … (Pleszew); to była taka zupa … kwa-
śne jaja … ja wiem że mama gotowała … 
[…] wrzuca sie … na wode z octem … i sie 
gotuje … (Pleszew); dynia na oćcie … (Ple-
szew); [Kwaśne to] barszcz biały gotowany 
na wywarze z miensa i z warzyw … zakle-
pywana śmietanom i monkom doda… kwa-
szona octem … (Marszew); dolewano wode 
troche z octym … do tego naczynia gdzie 
gdzie krew wlewano … (Gizałki); [Do krwi] 
przed skrzepnieńciem dodawano octu … 
(Kotlin); no sie lało ocet … i musiało sie za-
raz tóm krew … roszczszepywać bo inaczej 
jak sie nie roszczepywało to ona sie … zgyns-
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tła i nie było z niej nic … (Kuczków); bia-
ły barsz najlepi sie robi na … na tyn … na 
nóżkach świńskich … […] i ocet … nie? … 
ja octu nie daje tylko wrzucom … grzybki 
z octu … (Tomice).

ociupinke – ‘trochę, niewiele’: [R1:] 
krzta … ociupinke … troszeńke … [R2:] 
ździebko … (Pleszew).

oćciskać, odciskać – odcisnońć 
– ‘ściskając, odsączać z czegoś płyn’: goloki 
to sóm … tak … kluski … z pyrek … czszesz 
pyry odciskosz wode … dodajeż jajko … da-
jesz te … no … monke … i to potym robisz 
z tegó … kluchy … ale musisz dobrze pyry 
odcisnóńć żeby nie było wody … żeby ci sie 
nie rozlatywały … nie? … (Tomice); ze su-
rowych ziemniaków i  to sie … surowe sie 
czsze … oćciska sie to … (Pleszew); to jez 
na przezimbinie … na kaszel … na przezim-
binie … […] tak … bierzesz pińcet kwiatków 
… mleczu … to zalywosz … litrym wody … 
i to … kroisz czszy cytryny … i w to wrzu-
cosz i to gotujesz … jak to ugotujesz … to 
bierzyż i … odciskosz … (Tomice); [Jak się 
robi kotlet mielony?] mienso mielone … do 
tego sie dodaje … bułke namoczonom w mle-
ku sie odciska i sie dodaje jajko … i przypra-
wy … (Sośnica).

odcedzić → cedzić.

odciskać → oćciskać.

odcisnońć → oćciskać.

odgotować → odgotowywać.

odgotowywać – odgotować – ‘usu-
wać niechciany składnik czegoś przez go-
towanie’: te ozory czszeba je umyć … wyczy-
ścić … zeskrobać tyn nalod na na ozorze … 

i tego … i ob… odgotować … i późni goto-
wać … nie? … (Pleszew); odgotowuje sie … 
fl aki … (Jarocin); (Kotlin).

odlać → odlewać. 

odlewać – odlać – ‘oddzielać część 
płynu od całości’: ziemniaki wiadomo wode 
odlewamy … z ugotowanych ziemiaków na-
tomiast … (Marszew); dziady? … to sóm go-
towane zimniaki … jak gotujesz zimniaki … 
odlewosz pół wody … w to sypież mónke … 
i … takie jak sóm te zimniaki na pół ugoto-
wane … to odlywosz pół wody … w to sy-
pież mónke i ta mónka sie musi zaparzyć … 
potym … smażysz skwarki … i wlywosz … 
pyry … i krychosz … i to sóm dziady … (To-
mice); [Żeby zrobić ser] zsiadłe mleko … 
[…] należało je lekko podgrzać … i odladź 
na sito … […] wtedy … powstaje ser biały 
… (Grodzisko); do fasolówki tak samo musi 
być wcześniej co najmiej wieczorem namo-
czona … odlana woda i włożóna do wywa-
ru i warzyw … (Pleszew); z mojej babci tam 
jeszcze pamientam pyrczok to były … ziem-
niaki tarte surowe … odlana była ta woda 
… zostawiona tylko ta skrobia … (Pleszew).

odrobina – ‘niewielka ilość’: jak droż-
dże wyrosnom … kładzie sie je do monki … 
leje sie mleko żółtka szczypta soli … odrobi-
na cukru … (Wieczyn); (Pleszew).

odrobine – przysł., ‘trochę, niedużo’: 
faworki … […] do monki dodaje sie żółtka 
odrobine spirytusu … (Pleszew).

odwar – ‘płyn z gotowanych w wodzie 
surowców’: (Pleszew).

odwiedzać – ‘przychodzić w  gości’: 
[Zabawy] odbywały sie w domu w którym 
kolendnicy odwiedzajóm … (Pleszew).
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od-żywczy – ‘stanowiący dobre poży-
wienie, służący do odżywiania’: takie ma-
sło [=zostawione na słońcu] to zjełczeje … 
i traci traci … wartości od-żywcze i smako-
we … (Pleszew).

od-żywiać – ‘dostarczać w  jedzeniu 
składników potrzebnych do rozwoju’: od-
powiednio od-żywiać … (Broniszewice).

ogarek – ‘niedopalony kawałek świe-
cy, papierosa itp.; tu: mały płomień’: [Mały 
płomień] no to inaczy ogarek to był … 
(Nowy Olesiec).

ogień – ‘powstające podczas palenia się 
czegoś płomienie’: [Rosół] gotujemy na 
małym ogniu … około czszech godzin … 
(Marszew); no to te … włosy co mo kura na 
tyn … na tyn to … bierzysz brynde … le-
jesz w miseczke … i nad ognim opolosz … 
nie? … (Tomice); nad drewnym wenglem 
sie unosi? … tak? … ogień … (Pleszew); no 
kuchnia też … […] palenisko i tam te … fa-
jerwerki czy … jak taki dawniejszy … nie? 
… na tym … na na na … co sie na ogień 
… nie? … no … (Witaszyce); no ogień pło-
mień sie unosi … (Zielona Łąka); można 
jeszcze [kaszę] na małym ogniu zostawić 
żeby doszła do siebie może przykryć po-
krywkom albo jakomś … ściereczkom … żeby 
była w cieple … (Broniszewice); no rosół 
czeba obrać włoszczyzne … […] gotowadź 
na ma… bardzo malutkim ogniu … (So-
śnica); kure opalało sie po to … żeby usu-
nońć … resztki włosów i pierza … […] wla-
ło sie w naczynie denaturat … chwytało sie 
za nogi tóm kure i sie obracało i sie … i sie 
tak … opalało sie … ognim opalało sie … 
(Kotlin); i to gotujesz … tak długo aż żeby 
tegó … do czszech godzin … na … na ma-
łym ogniu … (Tomice). → na wolniutkim 
ogniu, na wolnym ogniu.

ognisko – ‘tu: palenisko w piecu chlebo-
wym’: (Józefów).

ogon, ogón – ‘powtórne przyjęcie po 
weselu’: na poprawiny po weselu to … mó-
wili ogón … (Gizałki); na taki jak gdyby 
przedłużenie wesela już po weselu na na 
spraszanie gości którzy … którzy sie nie zna-
leźli na weselu … sie spraszało na tak zwany 
ogon … czyli koniec wesela … gdzie sie tam 
dojadało rzeczy niez… i ugościło … tyh lu-
dzi którzy nie… niekoniecznie powinni być 
zaproszeni na weselu … (Lenartowice); po-
prawiny … ogón … (Kuczków).

ogón → ogon.

ojciec – ‘mężczyzna, który ma dzieci i je 
wychowuje’: wiem że mój ojciec … weńdził 
właśnie ale … jakoś tak nie zapamienta-
łam nie zwróciłam uwagi czy to było dżrze-
wo … (Broniszewice); to świniobicie polega 
na tym że … polegało kiedyś … polegało na 
tym że … sprowadzało sie rzeźnika … tyn 
… ten rzeźnik zabijał w domu zwierze … 
ale to tak … z … u nas to było tak że z ojcem 
z moim ojcem … (Broniszewice).

okap – ‘daszek nad miejscem, gdzie się 
gotuje’: (Lenartowice); (Pleszew); (So-
śniczka).

olej – ‘tłuszcz w postaci płynnej’: ziem-
niaczki sie … czszeba uczszeć troszeczke 
monki jajko i … i wymieszać … […] i jes … 
i som placki ziemniaczane … piecze sie to na 
oleju i tyle … (Kuczków); piedz na smal-
cu albo oleju … w zależności jak kto może 
spożywać … (Pleszew); [Mleko na słońcu] 
[R1:] niedobre … olejem jest … [R2:] zepsu-
te … (Grodzisko); placki ziemniaczane … 
[…] nastempnie je pieczemy na smalcu lub 
na oleju … a w zależności od tego … z czym 

Słownik pleszewski.indd   92 04.02.2020   11:40:37



OPŁATEK

93

kto lubi podaje sie je z… ze śmietanom z jo-
gurtem z cukrem … można też na ostro … 
(Grodzisko).

olejek – ‘płynna substancja zapacho-
wa dodawana do ciast’: no różne som spo-
soby na babki … najczeńsciej som … po pro-
stu ucierane żółtka z cukrem … dodawane 
… ale zależy czy jes drożdżowa czy tam na 
proszku … potem sie dodaje … drożdże czy 
czy … proszek do pieczenia … cukier … ja-
kiś tam olejki waniliowe coś takiego … (Le-
nartowice).

oliwa – ‘płynny tłuszcz wytwarzany z oli-
wek; też: olej’: [Żeby ciasto nie kleiło się do 
rąk] można posmarować … rence troszeczke 
oliwom … albo monkom … (Sośnica).

opał – ‘materiał, którym ogrzewa się po-
mieszczenie’: [R1:] my mamy elektryczno-
-gazowy … no ale jeśli ktoź ma piec … na 
opał taki drewno i wengiel to [pali] i drew-
nem i wenglem … [R2:] no … bo som takie 
piece jeszcze … (Pleszew); drewno wengiel 
… opał inaczej … (Marszew).

oparzyć → parzyć.

opić sie – ‘tu: napić się dużo alkoholu’: 
opić sie … uchlać sie … (Lenartowice).

opiec → piec I.

opiekać – ‘obsmażać coś dookoła’: to ro-
ladki … […] no tam mosz … tegó … roz-
bijosz miynso i kładziesz … kładziesz w to … 
ogórek tyn boczek … możesz grzyby włożyć 
… i zwijoż i opiekosz … (Tomice).

opłatek – ‘cienki płatek ciasta, którym 
Polacy dzielą się podczas kolacji wigilijnej’: 
[Zwyczaje wigilijne to] łamanie sie opłat-

kim … śpiewanie kolend … czytanie Bi-
blii … (Sośniczka); [Na kolacji wigilijnej] 
było dodatkowe miejsce przy stole … dziele-
nie sie opłatkiem … czytanie Pisma Świen-
tego … […] stół nakrywano białym obru-
sem … pod nim układano siano … na stole 
zawsze … na talerzu opłateg i … potrawy … 
(Pleszew); [Opłatki] były białe … białe … 
dla ludzi … a różowe to były dla zwierzónt 
… (Pleszew); były również opłatki koloro-
we czerwone … były przeznaczone do czszo-
dy i do bydła i do zwierzónt domowych … 
(Pleszew); białe i zazwyczaj w kolorze czer-
wonym … jeden z opłatków … […] jeden 
opłatek kolorowy tag jak wspómniałam … 
przeznaczony był … jeżeli to było gospodar-
stwo do bydła … (Grodzisko); były opłat-
ki różowe przeznaczone były dla zwierzónt 
… (Sośniczka); u nas dawano opłatki wszy-
skim zwierzentom … (Sośniczka); [Na Wi-
gilii] czytajom jakieś Pismo Świente … i po-
tem łamanie sie opłatkiem … (Witaszyce); 
[Jak wyglądał stół wigilijny?] no serweta 
biała oczywiście … i zaś … talerze … wszy-
sko … podane … no i opłateg musiał być … 
na środku … (Cieśle); [Na Wigilii] musiało 
być dwanaście potraw … opłatkim sie dzie-
lóm … (Sośnica); gospodarz … pamientam 
mój tata bo … w tej chwili nie mamy go-
spodarstwa … brał opłatki i szedł do zwie-
rzont … dzielił … dawał … dzielił się z nimi 
to znaczy … dawał koniom i krowom … 
(Marszew); [Gospodarz po kolacji wigilij-
nej] szed do … inwyntarza … i nióz resztki 
z tego i … opłatek … (Sośnica); no to zwie-
rzyntóm sie nawet … dowało opłatek … (Jó-
zefów); kiedyś dawno temu … kościelny … 
roznosił opłatki … […] białego dla ludzi … 
a taki był pomarańczowy mi sie wydaje dla 
zwierzont … kolorowy … (Broniszewice); 
[Opłatki] tero sie kupuje w sklepie … a kie-
dyś to nie wiym … ministranci nosili też … 
(Witaszyce); [Zwyczaje wigilijne to] czyta-
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nie Ewangelii … dzielenie sie opłatkiem … 
no … (Marszew); gospodarz też móg sie po-
dzielidź opłatkiem ze zwierzentami … (Bro-
niszewice); (Wieczyn).

opłukać → płukać.

organista – ‘mężczyzna grający na or-
ganach (często też śpiewający) w koście-
le, w niektórych parafi ach roznosi opłatki’: 
(Pleszew); (Marszew); (Sośnica); (Sośnicz-
ka).

organistka – ‘kobieta grająca na or-
ganach (często też śpiewająca) w koście-
le, w niektórych parafi ach roznosi opłatki’: 
w naszej miejscowości była to pani organist-
ka … a w późniejszym czasie można było 
zakupidź je [=opłatki] u  … ksiendza … 
(Grodzisko).

osełka – ‘fabrycznie wykonany kamień 
służący do ostrzenia noży’: oszczsze noże 
na … dużyj takij piaskowej osełce … (Do-
brzyca); naostrzyć … na osełce … (Sośnica).

osłodzić → słodzić.

ostatki – 1. ‘ostatni dzień karnawa-
łu; też: zabawa urządzana tego dnia, któ-
ra trwa do północy i kończy się przed Śro-
dą Popielcową’: podkoziołeg albo ostatki … 
(Pleszew); ostatki … podkoziołek … nie? 
… nie … co to sie nazywa? … przed Po-
pielcym … […] do dwunasty tylko sie od-
bywa … i normalnie ta[k] jak zabawa … 
(Pleszew); ostatki … […] to jes … zaba-
wa w której można jeść … jeszcze wendli-
ny tańczyć … można wypidź lampke wina 
… czy kieliszeczek dobrej wódki … winiaku 
… według uznania … i gustu … (Pleszew); 
ostatki … som że można … można zjeź jesz-
cze przed … te czter… przez czszydzieści dni 

beńdzie post … i można zjeź jeszcze tłuste 
rzeczy a później już tak postnie … raczej sie 
jada … (Pleszew); jes to zabawa ostatkowa 
… ostatki … […] zazwyczaj to jes … muzy-
ka … i jakieś … odpowiednie potrawy przy-
gotowane na tak … impreze … (Grodzi-
sko); ostatki to … ostatni wieczór przed … 
Popielcem … dlatego ostatki … gdyż rozpo-
czynał sie po Popielcu Wielki Post … (Gro-
dzisko); ostatki … […] ludzie … bawióm 
się … jedzom i pijom … […] ostatnia zaba-
wa przed Wielkim Postem … (Sośniczka); 
ostatki … […] za moich czasów normalna 
zabawa … taneczna … a kiedyś to nie wiem 
… (Broniszewice); podkoziołek to som wła-
śnie te ostatki … (Broniszewice); 2. ‘kilka 
ostatnich dni karnawału’: [Ostatki] to som 
… ostatnie dni karnawału … (Pleszew); 
[Ostatki] no ostatnie dni … karnawału … 
(Sośnica).

ostatni – ‘taki, który jest na końcu’: 
ostatki to … ostatni wieczór przed … Po-
pielcem … dlatego ostatki … gdyż rozpoczy-
nał sie po Popielcu Wielki Post … (Grodzi-
sko); ostatki … […] ostatnia zabawa przed 
Wielkim Postem … (Sośniczka); [Ostatki] 
no ostatnie dni … karnawału … (Sośnica).

ostródka – ‘miękka część chleba pod 
skórką’: (Pleszew).

ostry – 1. ‘taki, którym można ciąć, kro-
ić, kłuć’: gable … do ziemniaków … to zna-
czy sie … można mówi… po polsku wła-
ściwie to to sóm widły tylko kulki na końcu 
majóm … nie som ostre … nie? (Dobrzyca); 
okoń to charakterystyczne ma … bardzo 
ostre płetwy grzbietowe … (Pleszew); (Jó-
zefów); (Sośnica); 2. ‘o potrawach: pieką-
cy w język, mający mocny smak’: zależy jak 
kto lubi smak czy … […] czy wiencej ostry 
czy … (Pleszew).
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ostrze, oszczsze – ‘ostra część narzę-
dzia’: pisakami … kredkami … to jes pisan-
ka … można też rzeźbić takim … cieniutkim 
… takim … oszczszem jakimś żeby można 
wyrzeźbić sobie tam … (Pleszew); szatkow-
nica … […] to deska z czszema takimi oszcz-
szami jakby nożami … (Marszew); som szat-
kownice takie jakieś kryncone a my w domu 
mamy małom szatkownice co … szatkuje-
my kapuste to jes … prowadnica oszczsze no 
i kapuste pocieramy i ładnie lecóm … wió-
reczki kapusty … no … (Pleszew); knyp czy-
li tak takom gwarom że taki nóż … wielki … 
szeroki … i z ostrym ostrzem … (Bronisze-
wice); a stalka to jes ze stali specjalne zro-
biona do … oszczszenia taka … jakby … 
magnetycznie … żeby sie to oszczsze wyrów-
nało … (Dobrzyca).

osuszać – ‘czynić suchym, pozbawiać 
wilgoci’: szynke sie … pekluje w przypra-
wach … i  soli … nastempnie myje osusza 
i weńdzi … (Kotlin).

oszczałka – ‘przyrząd do ostrzenia’: jak 
sie oszczszy noże? … no … som różne sposo-
by oszczszenia noży … o … nóż można na-
oszczyć za przeproszenim na progu … który 
jes zrobióny z cymentu … można naoszczyć 
na tak zwany oszczałce któróm sie oszczszy-
ło kosy … i sóm specjalne oszczałki do … do 
nożów … (Kuczków); oszczałka … (Ple-
szew).

oszczsze → ostrze.

oszczszyć – naostrzyć, naosz-
czyć – ‘czynić coś ostrym’: jak sie oszcz-
szy noże? … no … som różne sposoby oszcz-
szenia noży … o … nóż można naoszczyć za 
przeproszenim na progu … który jes zrobió-
ny z cymentu … można naoszczyć na tak 
zwany oszczałce któróm sie oszczszyło kosy 

… i  sóm specjalne oszczałki do … do no-
żów … (Kuczków); naostrzyć … na osełce 
… (Sośnica); oszczsze noże na … dużyj ta-
kij piaskowej osełce … a późni na marmur-
ce … a jeszcze późni na starce … czyli mar-
murka jes … z marmuru … taki specjalny 
do oszczszenia … a stalka to jes ze stali spe-
cjalne zrobiona do … oszczszenia taka … 
jakby … magnetycznie … żeby sie to oszcz-
sze wyrównało … […] kiedyś sie oszczszy-
ło na cegle … no … jag nie było piaskow-
ca … jakiegoś to … na cegle … (Dobrzyca); 
naoszczyć … (Dobrzyca); (Pleszew); oszcz-
szyć … (Józefów).

ośródka – ‘miękka część chleba pod 
skórką’: (Pleszew); 41.

oświńcić → świeńcić.

owijać – owinońć – 1. ‘osłaniać coś 
czymś ze wszystkich stron’: [Babcia] za-
nim zawiezie na targ … to owijała w liście 
… w liście rabarberu … żeby ono [=masło] 
miało chłodno … (Grodzisko); może być 
takie warzywa coś … owiniente … w pie-
luche w  starszych czasach … żeby dziec-
ko ssało … (Broniszewice); żeby nie osty-
gły [ziemniaki lub kasza] jag można … 
na przykład jak sie … zaprasza gości a sie 
ni[e] mo mało czasu … to można ugotować 
wcześni … owinońć kocym i pod pierzyne 
… (Sośnica); 2. ‘okręcać coś czymś’: ma-
kowiec … […] czszeba zrobić mak … mase 
makową … zaparzydź mak … occedzić go 
… zmielić go dwukrotnie w maszynce … 
przyprawić … dodać tłusz rozpuszczony 
miód bakalie cukier jajko … czszeba rów-
nież zrobić ciasto drożdżowe … które nale-
ży rozwałkować … nałożydź na nie … na-
łożydź na ciasto mak … i zawijać w roladę 
… owija się w papier i wkłada do piekarni-
ka … (Pleszew).
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owinońć → owijać.

ożóg – ‘zagięty na końcu pręt służący do 
poruszania węgla lub drewna w palenisku’: 

pogrzebacz … albo ożóg też nazywajom … 
(Nowa Wieś).
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pajda – 1. ‘środkowy kawałek z bochen-
ka chleba’: skibka albo sznytka … […] albo 
pajda właśnie … (Broniszewice); (Gizałki); 
2. ‘gruby kawałek chleba’: [R1:] pajda chle-
ba … [R2:] skiba też może być … (Pleszew).

palenisko, palinisko – ‘część pie-
ca, w której pali się ogień’: no kuchnia też 
… […] palenisko i tam te … fajerwerki czy 
… jak taki dawniejszy … nie? … na tym … 
na na na … co sie na ogień … nie? … no 
… (Witaszyce); no to jes taki piec kuchenny 
miałam najpierw był taki piec … na dżrze-
wo … palone … takie palenisko zbudowane 
było takie palenisko taki piec … (Nowy Ole-
siec); zazwyczaj to palenisko było od rana 
do wieczora … z tym … dżewem podpalane 
… i ogrzewało … (Nowy Olesiec); [Scho-
wanko] no to też takie pomieszczynie małe 
przy … kuchni … też może tam … służyć do 
różnych i zi… przede wszyskim zimne tam 
nie było pod… żadnego paleniska … (Nowy 
Olesiec); taka komórka była … zamknien-
ta … aby tam troche co … tyn dym i … tym 
dymem sie wyńdziło to takie pomieszczenie 
zamkniente tam było … na dole palenisko … 
i takie delikatne wendzenie … (Nowy Ole-
siec); na płycie fajerki … palenisko … po-
pielnik piekarnik … wnenka na wenglarke … 
(Marszew); [W piecu chlebowym] na dole 
palenistko … tutej taki wsad był … na tym 
i  tam sie wkładało chleb … (Witaszyce); 
(Broniszewice); kiedyś to było takie … nie? 
… palinisko to było org… to był najlepszy 

chleb jak te wiejskie chleby … to było taki 
piec … (Pleszew); najprościej to robiono 
[wędzarkę] z beczki metalowej … nie może 
mieć … ani dna ani … wierzchu … bez dna 
bez wierzchu beczka … z cegieł … […] było 
takie palenisko na ziemi normalnie stawia-
no i na to palenisko … tom beczke … (Ple-
szew).

palić – 1. – rozpalić – zapalić – 
‘rozniecać i podtrzymywać ogień’: czym sie 
pali w kuchni? … na gaz albo na prónd … 
(Zielona Łąka); pojemnig na wengiel przy 
kuchni to … zapómniałam … wiedziaam 
jak to sie nazya to już dawno nie miaam … 
tego pie… nie paliłam … w piecu … (Ple-
szew); no to jes taki piec kuchenny miałam 
najpierw był taki piec … na dżrzewo … pa-
lone … (Nowy Olesiec); [W czasie kolacji 
wigilijnej] świeczke można zapalić … zapa-
lało sie świece … (Pleszew); [Do święconki] 
jajko było w skorupce … […] [później sko-
rupki] palono w piecu … (Kotlin); palono 
… nie można było wyrzucać świenconego … 
skorupek … (Pleszew); (Jarocin); (Jedlec); 
(Józefów); 2. ‘o cukrze: przypiekać na pa-
telni, aż do uzyskania ciągliwej masy’: szare 
jaja to sóm w sosie … sar… szarym … w sza-
rym sosie który robi sie z karmelu … cukier 
… […] pali sie … (Pleszew).

palić sie – ‘o ogniu: dawać światło, cie-
pło; płonąć’: no takie wendzarki albo abo … 
w beczkach takie też … wiesz … na dole sie 

P
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paliło tam sie wieszało … na tym i weńdziło 
… (Witaszyce).

palinisko → palenisko.

palma – ‘gałązka wierzby, na której są ba-
zie kotki’: zazwyczaj buczpan … i można 
też ubrać [koszyczek ze święconką] palma-
mi … zależy jak ktoś uważa … (Pleszew); 
kto zjad … czym wiencej bazi sie … palm … 
bazi się zjadło … tyle czszeba było zjeź jajeg 
na Wielkanoc … (Sośniczka); [Święconkę] 
ubierano wstonżkami palmami … palmami 
… grycz… buczpanem … (Jedlec).

palnik – ‘część kuchni gazowej, z której 
ulatnia się i spala gaz’: kuchenka … gazo-
wa elektryczna … […] no palniki muszom 
być do gotowania … no co wiency nie wim 
… piekarnik … (Zielona Łąka); 21.

palnikowy – ‘taki, w którym są umiesz-
czone palniki’: płyta palnikowao … (Mar-
szew).

pałka – ‘przyrząd kuchenny służący do 
rozbijania ziemniaków na miazgę’: [Ziem-
niaki ugniata się] [R1:] kołkom … [R2:] pał-
kom … (Pleszew); 28.

para – ‘substancja w stanie lotnym po-
wstająca w czasie podgrzewania cieczy’: 
lub można je gotować … na parze … zalana 
kasza wodom w odpowiedniej ilości przykry-
te i na parze gotowane … […] żeby doszła 
… (Pleszew); pyzy … […] monka pszenna 
sól jajka … woda … i zarobić ciasto … cia-
sto urośnie co najmiej godzine … robić z tego 
okrongłe kluseczki … na pare pod przykry-
ciem parować … (Pleszew); pyzy … […] 
monka jajko drożdże woda … sie urabia sie 
… te … rosnóm garujóm jak to sie mówi … 
no i potem sie wykłada na ten … i na pa-

rze sie gotuje … (Witaszyce); pyzy lub pa-
rochy … […] monke mieszamy z drożdżami 
jajkami i mlekiem … formuje sie kulki cze-
ka aż wyrosnom i paruje na garnku … z wo-
dom … kładzie sie to na pieluche lub gaze 
i na parze sie gotuje … (Marszew); pyzy … 
[…] na garnku kładzie sie … pieluche … czy 
specjalne … tak zwane … cidełko … […] te-
trowom albo takom gaze spec… gaze nawet 
… i sie … przykrywa … kładzie sie tu póź-
niej te … powycinane ciastk… ciasto na tom 
… pieluche … czy tam na tom gaze … przy-
krywa sie jakomś miskom … i one sie w ten 
sposób … na parze ugotujom … (Bronisze-
wice); drożdżowe kluski gotowane na pa-
rze? … pyzy … (Wieczyn); wienc do kaszan-
ki … jes potrzebna … świeża krew ze świni 
… i … no … […] i to wszysko było w kotle 
gotowane … tylko czeba było pilnować żeby 
sie nie rozgotowało … rzeźnik pilnował … 
albo nakazywał mojemu ojcu … w każdym 
razie cała kuchnia była od pary … (Broni-
szewice).

paroch – ‘kluska z  ciasta drożdżowe-
go gotowana na parze’: pyzy lub parochy … 
[…] monke mieszamy z drożdżami jajkami 
i mlekiem … formuje sie kulki czeka aż wy-
rosnom i paruje na garnku … z wodom … 
kładzie sie to na pieluche lub gaze i na parze 
sie gotuje … (Marszew); 43.

parzyć – oparzyć – sparzyć – za-
parzyć – ‘poddawać coś działaniu wrząt-
ku’: [Szczecinę po zabiciu świni] sie parzy 
i skrobie … (Witaszyce); [Ozory] parzy sie 
… ździera sie skóre … gotuje … w przypra-
wach … (Marszew); brokuł … […] no tak 
samo można zjadadź jak kalafi or … sałat-
ki można też sparzydź robić … dodawać do 
sałatek … można gotować z bułkom tartom 
zjadać … (Lenartowice); zupke ze świeżej 
kapusty jes bardzo dobra i zdrowa … czeba 
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jom pokroić sparzyć … i zgotować … (Ple-
szew); no to sparzydź i to [=szczecinę] … 
no to … golom po prostu … tak skrabiom … 
zeskrabujóm te włosy … sparzajom … (Ple-
szew); [Kurę trzeba] złapadź i zabić … opa-
rzyć … oczyścić … z pierza … umyć … po-
kroić w  kawałki i  wrzucić do garnka … 
(Kotlin); miesza sie to wszysko czyli masuje 
a potem sie wypełnia … w nim tym miensem 
fl aki oczyszczone … potem sie parzy weńdzi 
… w zależności od poczszeby … (Lenartowi-
ce); (Tomice); przede wszystkim czszeba jóm 
[=kurę] złapadź na podwórku potym jom 
czeba … zaniś … do … na pineczek … uróm-
bać głowe … oparzyć … oskubać … wybebe-
szydź i jes kura … do … spożycia … (Kucz-
ków); dziady? … to sóm gotowane zimniaki 
… jak gotujesz zimniaki … odlewosz pół 
wody … w to sypież mónke … i … takie jak 
sóm te zimniaki na pół ugotowane … to od-
lywosz pół wody … w to sypież mónke i ta 
mónka sie musi zaparzyć … potym … sma-
żysz skwarki … i wlywosz … pyry … i kry-
chosz … i to sóm dziady … (Tomice); dodaję 
do niego różne … bakalie … no najczeńściej 
som to … wcześniej zaparzone rodzynki 
i skórka pomarańczowa … (Marszew); ki-
szka … […] gotuje sie kasze … dodaje sie 
pokrojonom … w kostke wontróbke … krew 
świni … przyprawy majeranek sól pieprz … 
wszysko sie wyrabia miesza i napycha sie … 
w jelita … świńskie … czyli we fl aki … parzy 
sie w goroncej wodzie … (Gizałki); salseson 
to sie robi … z podrobów wszyskich … nie? 
… kładzie sie w kałdon właśnie … i wtedy 
sie go parzy i gotuje … (Pleszew); kaszanka 
… […] gotujemy podroby … i parzym kasze 
i … dolewamy krwi i doprawiamy pieprzem 
solą … (Pleszew); makiełki mogom być … 
z kluseg i z bułki … do … bułki parze mas… 
mlekiem goroncym i dodaje do tego mak … 
(Pleszew); [Na gołąbki] gotuje się białom … 
liście białej kapusty e… białej kapusty albo 

włoskiej … dodaje sie mielone … mielone 
gotu… do mielonego dodaje sie ryż cebule … 
sól pieprz … zawija sie … w te sparzone li-
ście i … (Sośnica); oparzyć … (Lenartowi-
ce). → ciasto parzone.

pascha – ‘tradycyjna potrawa wielka-
nocna, pochodzenia północno-rosyjskie-
go, przygotowana na słodko z  twarogu, 
żółtek i bakalii’: [Jakie ciasta pieczono na 
Wielkanoc?] głównie to serniki babki ma-
zurki a także wykonywano paschy … (Gro-
dzisko).

pasterka – ‘msza święta w Wigilię o pół-
nocy’: czytanie Pisma Świentego fragmentu 
o narodzeniu Jezusa … dzielenie się opłat-
kiem … spożywanie kolacji … śpiewanie 
wspólne kolend … obdarowywanie sie pre-
zentami … na koncu była pasterka … (Mar-
szew).

pasterz – ‘osoba pasąca zwierzęta; też: 
jedna z postaci kolędników bożonarodze-
niowych’: kolendnicy … […] [byli przebra-
ni za] króla anioła pasterzy i śmierć … (So-
śniczka).

patela – ‘płaskie naczynie, na którym 
smaży się potrawy’: to sie robiło smażón-
ke takóm … prużónke … […] sie smaży … 
na pateli … miynso i … z przyprawami … 
(Gizałki); [Na naleśnik się] urabia ciasto 
i smaży na pateli … (Gizałki); to z mielo-
nego miensa robie … mielone mienso nor-
malnie przyprawione … i okrongłe klopsiki 
… i smaże na pateli … (Pleszew); patela … 
(Sośnica).

patelka – ‘płaskie naczynie, na którym 
smaży się potrawy’: jajecznica … […] na 
maśle … i czszeba jajka roszczszepać żeby 
były roszczszepane … […] na patelce [się 
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smaży] … (Cieśle); [Naleśniki to] no jajka 
… dejeż mleko monke jajko … no i smażyż 
na patelce … (Tomice); starsze babcie po-
dej tóm patelke … tag różnie mówili … (Ple-
szew); 22.

patelnia – ‘płaskie naczynie, na którym 
smaży się potrawy’: smażony ser przyrzon-
dzamy poprzez … kruszenie sera białego … 
posypanie go sodą … a na kolejny dzień po 
ocstawieniu w ciepłym miejscu smażymy go 
na patelni … (Grodzisko); a naleśnik tyż … 
to tak samo naleźnik … mónki troszeczke jaj-
ko mleko i … konsyst…encje zrobidź i  sie 
wlewa na patelnie i sie piecze … (Kuczków); 
[Jajecznicę smaży się] [R1:] na masełku na 
margarynie … kto co lubi … [R2:] nie na pa-
telni? … [R1:] a tak … w ten sposób … patel-
ni … (Pleszew); no jag już jes potym taki doj-
rzały [ser] to on tam postoi dwa czszy dni … 
i tego … no to go przesmażaż na … na patel-
ni … (Sośnica); ćwiartuje sie go [=kurczaka] 
i smaży na patelni … (Jedlec); świeże miensa 
kawałki … z różnych tam czeńści na patelni 
i smażyła z cebulkom … i to była ta świeżon-
ka smażonka … (Pleszew); [Kapustę] [R1:] 
gotuje sie i … dodaje sie masło … wegete … 
i pieprz … [R2:] i podsmaża sie na patelni 
… (Dobrzyca); rozpuścili masło i co jeszczy 
tam? … […] cukier na patelnie i tegó … to 
razym zaś wymiszali … i … styngło sie i [były 
domowe] cukierki … (Pleszew); no na przy-
kład można było na goroncom suchom patel-
nie … wsypywać cukier mieszajonc … (Le-
nartowice); (Józefów); (Sośniczka); 22.

pech – ‘brak szczęścia, pomyślności’: 
[Czy podczas kolacji wigilijnej można się 
kłócić?] raczej nie bo to przynosiło pecha … 
(Sośnica); przynosiło jakiegoś pecha no nie 
wim … nigdy sie nie … nie spotkaam żeby 
sie ktoś kłócił … w Wigilie … przy stole … 
(Sośnica).

penknońć, pynknońć – ‘rozpaść się na 
części w wyniku powstania szczeliny’: stu-
kamy sie nawzajem [pisankami] i … i cije 
piersze penknie ten … tego szczeńście pier-
sze spotka coś takiego było … (Lenartowi-
ce); zawsze dziadek z babkóm sie stukli [jaj-
kami] … kto tegó … kto mów … jak czyjeś 
pynkło to mioł … nie wim coś … o co tam 
chodziło tak dobrze … ale tyn … […] no 
że miałaź lepsze … lepsze uznanie czy tam 
coś … nie wiym … ale stukali sie … starsi 
ludzie sie stukali … (Tomice); to była tako 
… zupa … jak sie gotowało kiszke i kiszki 
… pynkły … to to sie zbirało … i … i … ja-
koś tam mama tam zaklepywała … i to je-
dlim … bardzo śmierdziało kiszkom … (To-
mice).

petarda – ‘niewielki ładunek wybucho-
wy, który daje dużo huku’: w naszej okoli-
cy jak pamientam to w Wielkanoc sie przede 
wszystkim szczszelało z  różnych tam … 
urzondzeń typu jakiś puszek … z karpitu … 
z kany takiej od mleka dużej … im wiencej 
huku tym lepiej było … […] nie było petard 
to sie szczszelało z karpitu … (Lenartowi-
ce).

piana – ‘lekka, pęcherzykowata masa’: 
czszeba mieć formę do babki ubija się pianę 
z białek … (Pleszew).

pianka – pieszcz., ‘lekka, pęcherzykowa-
ta masa’: no to taka pianka to szumowiny … 
(Nowy Olesiec).

picca – ‘danie kuchni włoskiej w postaci 
płaskiego placka z ułożonymi na nim do-
datkami’: piec chlebowy to tag jak do piccy 
takie prawdziwe piece … (Pleszew).

picie – ‘czynność przyjmowania płynów’: 
siare to zawsze dostawał … cielak do picia 
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… (Sośnica); do do picia … takie mleko sie 
na… nadawało … (Cieśle).

pić – wypić – 1. ‘przyjmować’: a. ‘płyn’: 
serwatka … i ona jes bardzo dobra … moż-
na jom też pić … (Pleszew); nieraz sie kawe 
piło też po śniadaniu … (Nowy Olesiec);  no 
można wykorzystadź na różne sposoby po-
krzywa jez jako … zioło lecznicze czyli moż-
na … suszyć … można herbaty z niej pić … 
(Kuczków); [Jeżeli upadnie łyżeczka, to] 
przydzie dziecko … głodne … beńdzie chcia-
ło pić … (Kuczków); do picia he… tegó … 
pokrzywa jes tyż dobro … bo pijóm … po-
krzywe … nie? … (Józefów); b. ‘alkohol’: 
ostatki … […] ludzie … bawióm się … je-
dzom i pijom … (Sośniczka); można wypidź 
lampke wina … czy kieliszeczek dobrej wód-
ki … winiaku … według uznania … i gu-
stu … (Pleszew); [Gazer] kto lubi pić wód-
ke … (Dobrzyca); gazer … no co pije dużo 
wo… gorzoły … (Józefów); chlapsnońć to 
wypić … (Lenartowice);  2. ‘o kaszy: wchła-
niać’: kasza wchłania … wodę … i najczeń-
ściej w porcji jes … porcja dwa do jednego 
lub czszy do jednego w zależności od … gru-
bości kaszy … woda zostaje … jes wypita … 
przez kasze … (Marszew).

piec I – opiec – upic, upiec, upiyc – 
czas., 1. ‘poddawać przygotowany pokarm 
działaniu’: a. ‘powietrza o wysokiej tem-
peraturze’: a oc spodu był jeszcze zrobio-
ny taki piedz i chleb sie piekło … tak że … 
moja rodzina była doś duża … i moja ma-
musia … i ja potem też piekłam … chleb na 
sześ bochenków chleba taki duży p… był 
piec … (Nowy Olesiec); (Gizałki); można 
… w piekarniku sobie ładnie … gyńś całom 
op… upiec … jabłuszka w środek włożyć … 
i to jes przepyszne danie … (Pleszew); tyż 
upiydz można … rosołeg i upiec gołombka 
… (Gizałki); upidz możno … (Gizałki); uro-

bia sie farsz z miynsa … i tegó … i sie nadzi-
wo w środek … i sie zaszywo i sie piecze … 
(Gizałki); świonteczny baranek był … albo 
… z chleba … pieczony … we formie ba-
ranka … albo w formie robione był … ba-
ranek z masła … (Broniszewice); piec chle-
bowy był szczególnym … takim elementem 
każdego domu … […] wstawiano przygo-
towane wcześniej bułki chleba … pieczono 
około pótorej godziny … suszono też w nim 
różne owoce … pieczono też ciasto … (Mar-
szew); z masła … mosz takóm forymke kła-
dzież masło … i może być z masła … ku-
pujesz z cukru … z chleba … ludzie piekli 
… baranki … (Tomice); piecze sie wypie-
ka takie ciasto … (Lenartowice); [Pieczy-
ste] smaży sie miynso na goroncym tłuszczu 
… lub piecze w piekarniku … (Marszew); 
[Piec był] duży … no bo kwadratowy … no 
żeby … zależy ile bochynków sie piekło … 
[…] taki piedz mur… murowany i tam był 
sie ws… wsuwało bochynki chleba … (Jó-
zefów); to zazwyczaj [na Wielkanoc] sie 
piecze baby drożdżowe i krencone i serni-
ki i mazurki … (Pleszew); można upic go-
łembia … (Lenartowice); upiec … (Lenar-
towice); piec placki … (Tomice); kurczak 
pieczony … (Pleszew); pieczone kura … 
można upie… upic … (Jedlec); (Dobrzy-
ca); b. ‘tłuszczu o wysokiej temperaturze’: 
ziemniaczki sie … czszeba uczszeć troszecz-
ke monki jajko i … i wymieszać … […] i jes 
… i som placki ziemniaczane … piecze sie to 
na oleju i tyle … (Kuczków); można frytki 
piec … (Lenartowice); opiec kacke … (Józe-
fów); piedz na smalcu albo oleju … w zależ-
ności jak kto może spożywać … (Pleszew); 
placki ziemniaczane … […] nastempnie je 
pieczemy na smalcu lub na oleju … a w za-
leżności od tego … z czym kto lubi poda-
je sie je z… ze śmietanom z jogurtem z cu-
krem … można też na ostro … (Grodzisko); 
[Potrawy wigilijne to] karp pieczóny ryba 
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w szarym sosie kapusta z grzybami kompot 
z suszonych owoców makiełki … (Sośnicz-
ka); [Na ostatki] pónczki sie piecze … (Cie-
śle); chruściki … […] no no … monka i … 
śmietana jajka … i troche proszku do pie-
czenia i … to sie … robi zagniata ciasto no 
i … i pieczesz … (Sośnica); mienso w słoiki 
… no moja mama piekła mienso w tłuszczu 
kładła w słoiki zalewała to smalcem … i tyn 
goroncy smalec bardzo goroncy po prostu ten 
słoik zamykał z tym miensem sam sie zamy-
kał … (Pleszew).

piec II – rzecz., 1. ‘urządzenie do przy-
gotowywania potraw (gotowania, smaże-
nia, pieczenia) i dostarczające ciepła’: [R1:] 
my mamy elektryczno-gazowy … no ale jeśli 
ktoź ma piec … na opał taki drewno i wen-
giel to [pali] i drewnem i wenglem … [R2:] 
no … bo som takie piece jeszcze … (Ple-
szew); no to jes taki piec kuchenny miałam 
najpierw był taki piec … na dżrzewo … pa-
lone … takie palenisko zbudowane było ta-
kie palenisko taki piec … om… murowany 
był bo … do góry beła taka … płyta … na ty 
płycie sie ustawiło … tam z takimi czterema 
f… otworami … tam były fajerwerki pokła-
dzone … przykryło sie takimi … tymi … fa-
jerwerkami … i na tym sie gotowało też … 
właśnie zupy różne … a potym już sie goto-
wało na gazie … (Nowy Olesiec); było cie-
pło bo tyn piedz i ogrzewał pomieszczenie 
i … i można było gotować … (Nowy Ole-
siec); no piedz jes połonczony … z … do ko-
mina tym … rurom … (Pleszew); pojemnig 
na wengiel przy kuchni to … zapómniałam 
… wiedziaam jak to sie nazya to już daw-
no nie miaam … tego pie… nie paliłam … 
w piecu … (Pleszew); no kiedyś to się su-
szyło [grzyby] na … w piecyku … abo na 
piecu … […] [nadziewało się] na druty … 
i sie kładło na tego … do piekarnika albo 
na bl… na wierzch … i sie suszyło … (Jó-

zefów); [Dawniej w kuchni były] kredens 
stół i krzesła … […] no i piec … ale to nie 
mebel … nie? … no … (Witaszyce); (Mar-
szew); (Nowa Wieś); 2. ‘urządzenie słu-
żące jedynie do przygotowywania potraw 
(gotowania, smażenia, pieczenia); kuchen-
ka’: na piecu … gotuje sie … (Grodzisko); 
[R1:] my momy gazowy piec … [R2:] mamy 
tylko gazowy no to wiadomo że ruszt i pie-
karnik … [R1:] elektryczno-gazowy to jes 
… piedz mamy … jak … wyższa techni-
ka już jes … (Nowa Wieś); na piecu gazo-
wym … (Pleszew); [Jak robiło się chleb?] 
monka sól woda zakwas … wyrobienie do-
brze ciasta … ocstawienie do garowania … 
po przynajmiej godzinie przerobienie jesz-
cze raz tego ciasta … ocstawienie na chwi-
le i dopiero włożenie do rozgrzanego pieca 
… (Pleszew); [Do pieczenie chleba służy] 
normalny piec … elektryczny … (Pleszew); 
3. ‘specjalny rodzaj pieca przeznaczony 
do wypieku chleba’: chleb … piec … jest … 
dokładny opis … no jes z cegły … zrobio-
ny duża jes … duży taki otwór i ta … i no 
… taka zasuwa i to sie … chleb kładzie na 
takim … no na takim … nie na łyżce tylko 
… no wkłada sie do tego pieca i sie zamy-
ka … takóm zasuwom … (Pleszew); [Piec do 
chleba] budowany był z cegły … a w środ-
ku z cegły szamotowej żeby roz… i… pa-
lenisko … (Marszew); rozpalało sie w piecu 
drewnem … rozgrzewało sie piec … do czer-
woności … jak wypaliło sie drewno wymia-
tło sie … wszysko z pieca … kropiło sie wo-
dóm i na rozgrzany … palniku układało sie 
… palenisku układało sie bochenki … za-
mykało sie piedz na … na godzine i po go-
dzinie wycióngało sie chleb … (Marszew); 
wyrabiano ciasto … nakładano … do blach 
… albo wyrabiano … bułki … chlebowe … 
takie w kształcie … owalnym podłużnym 
lub okrongłym … i to b… ono musiało jesz-
cze troche wyrosnońć i dopiero wyrośniente 
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wstawiano do … pieca … nagrzanego pieca 
… (Marszew); moi dziadkowie nie posiada-
li takiego pieca [do chleba] ale … chyba taki 
tyż … dosyć duży wienkszy niż taki tradycyj-
ny obecny piekarnik … piecyk w którym sie 
… piecze … ciasto … i wycie… wyjmowa-
ło sie takom specjalnom łopatom … i wkłada-
ło … (Broniszewice); kiedyś to było takie … 
nie? … palinisko to było org… to był naj-
lepszy chleb jak te wiejskie chleby … to było 
taki piec … (Pleszew); [Piec był] duży … no 
bo kwadratowy … no żeby … zależy ile bo-
chynków sie piekło … […] taki piedz mur… 
murowany i tam był sie ws… wsuwało bo-
chynki chleba … (Józefów); → piec chle-
bowy, piec do chleba; 4. ‘urządzenie 
jedynie dostarczające ciepła’: we wiader-
ku [trzymano węgiel i drewno] albo w ta-
kim specjalnym … jak to sie nazywało? … 
bo ja taki piesz miałam w domu gdzie był 
taki wengiel … nie? … no … (Zielona Łąka); 
8; 5. ‘część urządzenia służąca do pie-
czenia potraw; piekarnik’: a oc spodu był 
jeszcze zrobiony taki piedz i chleb sie piekło 
… tak że … moja rodzina była doś duża … 
i moja mamusia … i ja potem też piekłam 
… chleb na sześ bochenków chleba taki duży 
p… był piec … (Nowy Olesiec); pyrczok to 
jes … z zimniaków z tegó … y… z tegó … 
świ… ze ziemniaków … startych … i sie do-
kłado monki … i sie piecze na … na bryt-
fannie w piecu czy jakoś kiedyś kiedyś tak 
robiło pyrczoki … (Gizałki); [Na jabłecz-
nik] robimy ciasto … nakładamy na to jab-
ka … przykrywam je … i wsadzamy do pie-
ca sma… (Pleszew).

piec chlebowy – ‘specjalny rodzaj pie-
ca przeznaczony do wypieku chleba’: ra-
czej nie placek … a taki chlebek … i to sie 
nazywał … […] w piecu chlebowym … to 
sie nazywał … jak to ja mówiłam? … pyr-
czok … pyrczok … (Grodzisko); piec chle-

bowy był szczególnym … takim elementem 
każdego domu … był wykonywany … naj-
czeńściej znajdował sie w kuchni … w takim 
pomieszczeniu … kuchnia izba kuchenna 
… i był wykonywany z … gliny … lub cegły 
… nawet czasem z kamienia … budowano 
go w tyn sposób żeby … nie miał rogów … 
wz wzglendów higienicznych żeby tam róż-
ne rzeczy jakieś wengielki drewna nie wpa-
dały do … zrobionego już wcześniej chleba 
… palono w nim … drewnem … nagrzewa-
no boki … i dopiero do dobrze nagrzanego 
pieca … ws… po wyjeńciu … wengli … wsta-
wiano przygotowane wcześniej bułki chleba 
… pieczono około pótorej godziny … suszo-
no też w nim różne owoce … pieczono też 
ciasto … (Marszew); piec chlebowy to tag 
jak do piccy takie prawdziwe piece … (Ple-
szew); 12.

piec do chleba – ‘specjalny rodzaj pie-
ca przeznaczony do wypieku chleba’: na 
szabatnik … mówiono … na piec do chleba 
… (Marszew); 12.

piecownik – ‘rzemieślnik stawiający 
i naprawiający piece’: kuchnia piec to wła-
śnie był zbudowany … przez takiego pie-
cownika który sie tam … (Nowy Olesiec).

piecyk – ‘urządzenie do przygotowywa-
nia potraw (gotowania, smażenia, piecze-
nia)’: tag jak wspomniaam [piecyk] gazo-
wy wienc … jes poczszebna w środku butla 
… z gazym … albo jes to piecyg na prond 
i wte[dy] sie podłoncza … do sieci … (Bro-
niszewice); no kiedyś to się suszyło [grzyby] 
na … w piecyku … abo na piecu … […] [na-
dziewało się] na druty … i sie kładło na tego 
… do piekarnika albo na bl… na wierzch … 
i sie suszyło … (Józefów).

pieczenie → proszek do pieczenia.
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pieczywo – ‘wyroby piekarskie takie jak 
chleb, bułki itp.’: kołacz to jest taki … takie 
ciasto … pieczywo … ta[k] jak duża chałka 
o! … (Witaszyce); świenconka … […] [to] 
jajka szynka kiełbaska swojej roboty wła-
śnie takie ze świnki swojej … sól pieprz chle-
bek … pieczywo … to znaczy pieczywo … 
i jakieź owoce czy … pomarańcze … (Ple-
szew); (Jarocin); (Marszew).

piekarnia – ‘zakład zajmujący się pro-
dukcją pieczywa’: (Pleszew).

piekarnik – ‘część kuchenki służąca do 
pieczenia potraw’: kuchenka … gazowa 
elektryczna … […] no palniki muszom być 
do gotowania … no co wiency nie wim … 
piekarnik … (Zielona Łąka); na płycie fa-
jerki … palenisko … popielnik piekarnik … 
wnenka na wenglarke … (Marszew); można 
… w piekarniku sobie ładnie … gyńś całom 
op… upiec … (Pleszew); moi dziadkowie 
nie posiadali takiego pieca [do chleba] ale 
… chyba taki tyż … dosyć duży wienkszy niż 
taki tradycyjny obecny piekarnik … piecyk 
w którym sie … piecze … ciasto … (Broni-
szewice); teroz to sie powinno suszyć [grzy-
by] w piekarniku sóm specjalne suszarki … 
(Pleszew); no kiedyś to się suszyło [grzyby] 
na … w piecyku … abo na piecu … […] [na-
dziewało się] na druty … i sie kładło na tego 
… do piekarnika albo na bl… na wierzch … 
i sie suszyło … (Józefów); [Pieczyste] smaży 
sie miynso na goroncym tłuszczu … lub pie-
cze w piekarniku … (Marszew); (Jarocin); 
(Tomice).

piekarz – ‘ten, kto zawodowo zajmuje 
się wypiekiem pieczywa’: piekarze … (Wi-
taszyce).

pientka – ‘pierwszy, półokrągły kawa-
łek z  bochenka chleba’: [R1:] pientka … 

kromeczka … [R2:] kromka … (Pleszew); 
pientka … (Gizałki); (Marszew).

piernik – ‘ciasto z dużą ilością przypraw 
korzennych i miodu’: [Gospodarz kolęd-
nikom] poczynstunek jakiś postawił … czy 
na cukierki kawołek placka czy tam cze… co 
piernika … o! … (Pleszew); po … spożyciu 
tych … tych … różności … podajemy cia-
sto … czyli makowiec … piernik … strucel 
… (Marszew); zupa miodownikowa … […] 
z piernika … (Pleszew); aby powstał pier-
nik należy dodać do ciasta miód … przypra-
wę korzenną i opcjonalnie kakao … niektó-
rzy je dodają niektórzy nie … po upieczeniu 
ciasta przecieramy je wzdłuż … i przekła-
damy powidłami … na wierzchu polewa-
my czekolade i posypujemy orzechami … 
lub bakaliami … (Pleszew); piernik … no 
no wypieka sie ciasto … dodaje sie przypraw 
odpowiednih na… jakiś korzennych … czen-
sto może być … to jakiś tam … ciasto jakiś 
… po prostu takie ciemne … że dodaje sie 
… odpowiednie jakieś … monki … potem 
sie lukruje ozdabia … (Lenartowice); pier-
nik … gdy sie robi … głównym składnikiem 
piernika jes przyprawa … korzenna … oraz 
miód … monka jajka … i powidła … (So-
śniczka).

pierogi ruskie – ‘pierogi z  farszem 
ziemniaczano-twarogowym’: pierogi ruskie 
… (Tomice).

pierożek – zdr., ‘potrawa z ciasta ufor-
mowanego w trójkąt lub półkole i wypeł-
niona farszem’: [Na kolacji wigilijnej były] 
pierożki no i polane tym sosym grzybowym 
… (Grodzisko).

pieróg – ‘potrawa z ciasta uformowane-
go w trójkąt lub półkole i wypełniona far-
szem’: tradycyjne [potrawy wigilijne] to 
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pierogi … barszcz czerwóny zupa grzybo-
wa kapusta z grochem … makiełki … karp 
… (Pleszew); [Potrawy wigilijne to] przede 
wszyskim ryba kapusta z fasolom … pierogi 
… barszczyk … zupa owacowa … makieł-
ki … (Cieśle); [Potrawy wigilijne to] zupa 
z suszonyh owoców … karp smażony pie-
rogi … z kapustom i grzybami … makieł-
ki … śledź w śmietanie barszcz czerwony 
z uszkami … i zawijany makowiec … (Mar-
szew); pierogi … z grzybami … z kapustom 
… (Wieczyn); nastympnie podawano potra-
wy wigilijne … […] był to karp … smażony 
… nastempnie śledzie … kapusta z grochem 
z grzybkami … pierogi … (Grodzisko); no 
potrawami … tradycyjnymi [na Wigilię] 
u nas w domu zawsze był … karp … kompot 
ze suszu … pierogi z grzybami z kapustom … 
(Broniszewice); no to sie robi … ciasto na 
pierogi … i robi sie … farsz z kapusty i grzy-
bów … sie mieli … przysmażo i … i takie 
robi uszka … (Tomice). → pierogi ruskie.

piersze świento, pirsze świnto, 
piyrsze świento – 1. ‘pierwszy dzień 
Świąt Wielkanocnych, Niedziela Wiel-
kanocna’: [R1:] w Piersze Świento było … 
śniadanie rodzinne … [R2:] wielkanoc-
ne … [R1:] wszyskie dzieci sie zjeżdżały … 
no i … jag mówiłam już … waśnie te jaj-
ka które były poświencone były … kła… 
na kawałki kładzóne na talerz … no i po-
tem … dzielono sie tym … dzielenie było sie 
tym jajkiem … potem było jedzone kiełba-
ska szyneczka … a na końcu jeszcze … po 
lampce winka … ale tylko po lampce win-
ka … białego jeszcze … (Pleszew); w Piyr-
sze Świento było śniadanie wielkanocne … 
(Pleszew); w Piyrsze Świynto … zazwyczaj 
… dopiero było jedzóne … (Jarocin); w Piy-
rsze Świnto dopiro można było jeść te … po-
trawy które były … w koszyczku poświncó-
ne w kościele … (Kuczków); u nas było tak 

że nigdy nie było jedzone … w dzień świen-
conki tylko dopiro w Pirsze Świnto jedliśmy 
… wszyskie potrawy które były poświenco-
ne … (Pleszew); Piersze Świento … (Ple-
szew); → piersze świento wielkanoc-
ne; 2. ‘pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 
25 grudnia’: [R1:] to jes ft óry? … to jes Pir-
sze Świnto? … Szczepana jes? … [R2:] Dru-
gie … (Grodzisko). 

piersze świento wielkanocne – 
‘Niedziela Wielkanocna’: [Jedzenie ze świę-
conki] no przyniesione było do domu … ale 
dopiero spożywane w Niedziele … w Pier-
sze Świento Wielkanocne … na śniadanie … 
(Broniszewice).

pierszy → piersze świento, piersze 
świento wielkanocne.

pierzynka – ‘część potrawy przykrywa-
jąca resztę od góry’: [Kruszon] jes to cia-
sto kruche z owocami … pierzynką z białeg 
i cukru z kruszonką … (Pleszew).

pies – ‘zwierzę domowe hodowane na 
wsi dla strzeżenia domu, pilnowania obej-
ścia’: no to zwierzyntóm sie nawet … dowa-
ło opłatek … […] krowom i psóm … (Józe-
fów).

piesek – pieszcz., ‘zwierzę domowe ho-
dowane na wsi dla strzeżenia domu, pilno-
wania obejścia’: [Opłatki dawano] pieskom 
kotom … ale też takim zwierzentom gospo-
darskim … koniom krowom i świniom … 
[…] dlatego może to stond wynikało że piez 
jes bardzo … jez najwienkszym przyjacielem 
człowieka … i kot też … taki towarzyszym 
człowieka … a … świnki i … krowy … dlate-
go że … hoduje sie je po to żeby je później jeś 
… że one som też jakimiś bratnimi duszami 
… (Broniszewice).
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pijany jak… – ‘bardzo pijany’: bela … 
(Lenartowice); (Pleszew); (Sośniczka); świ-
nia … (Lenartowice).

pinderynda – ‘wystrojona dziewczyna’: 
[Pinderynda to] dziewczyna strojonca się … 
(Pleszew); [Pinderynda] to jes taka … wy-
strojona … laska co idzie na podryw … wy-
malowana … (Lenartowice).

pirszy → piersze świento.

pisać – ‘tu: nanosić na powierzchnię, ma-
lować’: pisanka … […] można pisać takim 
woskiem … albo nalepiadź różne tam ety-
kietki … (Pleszew).

pisak – ‘fl amaster’: pisanka … […] kolo-
rowano … korowano odpowiednimi pisaka-
mi farbkami … wyszywano różne … różne 
takie … z materiału … włóczki … (Gro-
dzisko); ja gotowałam [jajka] w cebuli … 
to były w jednym kolorze … albo … malo-
wałam pisakami farbami … (Broniszewi-
ce); pisakami … kredkami … to jes pisanka 
… można też rzeźbić takim … cieniutkim … 
takim … oszczszem jakimś żeby można wy-
rzeźbić sobie tam … (Pleszew).

pisaneczka – pieszcz., ‘malowane jaj-
ko wielkanocne’: świnconka … […] [to] no 
właśnie te pisaneczki szyneczka kiełbaska 
baranek z masła … i co? … […] sól pieprz 
… (Grodzisko).

pisanka – ‘malowane jajko wielkanoc-
ne’: malowali my pisanki jajka i  … […] 
przed Wielkanocóm … przed … jak to szło 
sie do świenconki … (Cieśle); pisanka … 
[…] można pisać takim woskiem … albo 
nalepiadź różne tam etykietki … (Pleszew); 
pisanka … […] malowano jo … zanurza-
no w roztworze bibuły i … (Pleszew); [Pi-

sanki darowywano] u nas miendzy człon-
kami rodziny … (Pleszew); pisanke… […] 
[robiono] i kredkóm i cebule … cebulóm tóm 
… obiyrkami z cebuli … (Pleszew); niktó-
rzy … kładli w te … w obiyrki od cebuli … 
i to … farbowali na te … no … na brónzowo 
… ini kładli w obiyrki od buraczka … niktó-
re pisanki to sóm robióne … gotujesz … po-
tym rysujesz wzorek woskiem … i to wkło-
dosz do farby … jak to już sie zafarbuje … 
to tam gdzie miaaś wosk … ścirosz to tym 
… no … chusteczkóm higienicznóm czy coź 
i zostaje taki wzór biały … nie? … (Tomi-
ce); pisanka … […] przygotowywano je na 
różne sposoby … gotowano w odpowiednich 
farbkach koloryzujoncych … nakładano … 
różne wzorki … i nawet z wosku wyle… wy-
lewane z wosku … kolorowano … korowa-
no odpowiednimi pisakami farbkami … 
wyszywano różne … różne takie … z ma-
teriału … włóczki … (Grodzisko); no pi-
sanka … […] w cebuli gotowano … nie? … 
żeby miały kolor … albo … w czym to? … 
w cebuli i w czymź jeszcze … albo malowa-
no normalnymi farbkami i … dzieci usiadły 
i … nabazgroliły co tam im … przyszło … 
fantazja po[d]powiadała i tyle … (Grodzi-
sko); kraszanka lub pisanka … […] moż-
na było je gotować w  łupinach od cebuli 
… w buraczkach … […] [przygotowywa-
no je] w Wielkom Sobote … (Sośniczka); 
kiedy [robiono] pisanki? … w przeddzień 
Wielkiej Soboty … (Grodzisko); ludzie ob-
darowywali sie pisankiami … […] rodzi-
ce dzieciom … dziadkowie wnukom swoim 
dzieciom … (Sośniczka); pisanki … […] go-
towali … w … cybuli w zbożu … (Sośnica); 
pisanka … […] malowane czy tam … świcz-
kóm oblywane czy jag o! … (Gizałki); malo-
wanka … pisanka … […] było … sie … go-
towało wode do który wody sie wkładało … 
zielone żyto jeszczy które … było jeszcze … 
niewyrośninte albo łupiny od cebuli i sie … 
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jajko zabarwiało i wtedy sie wydrapywało 
… szpileczkom czy czymś wzorek … (Kucz-
ków); pisanka kraszanka … […] no tam … 
jeżeli na jednolity kolor sie chce … to były 
różne sposoby na zielono … to sie gotowało 
w trawie … na na tag na żółto … w łuskach 
cebuli … na … […] na fi oletowo tak deli-
katnie to bura… w buraczkach sie gotowa-
ło … potem można było … te jajka jeszcze 
… albo już tak przygotowane albo … albo 
całkiem … bez niciego gotowane malowadź 
różnymi sposobami czy farbami czy … kred-
kami … (Lenartowice); [Czy był praktyko-
wany zwyczaj obdarowywania się pisanka-
mi w Wielkanoc?] no u naz jeszcze jest … 
[Jak to wygląda?] na przykład pod kościo-
łem zamieniam sie znajomymi … […] kie-
dyś tak było że w rodzinie sie obdarowywa-
ło jeden drugiemu dawał … albo narzeczeni 
sobie dawali … (Lenartowice); [Pisanki] 
[R1:] przeważnie rodzice dawali dzieciom 
… [R2:] u nas było tak … że jajka które były 
ugotowane były krojone na mniejsze kawa-
łeczki … i kładzone na… każdymu na talerz 
… w naszej rodzinie tak było … i do tej pory 
tag jest … (Pleszew); [Pisanki] były gotowa-
ne w wywarze z cebuli … […] przed Wielka-
nocom … (Kotlin); (Jarocin); (Jedlec).

pismo → pismo świente.

pismo świente – ‘zbiór ksiąg uznawa-
nych przez chrześcijan i  żydów za świę-
te; zwykle czytane podczas kolacji wigilij-
nej’: [Na kolacji wigilijnej] było dodatkowe 
miejsce przy stole … dzielenie sie opłatkiem 
… czytanie Pisma Świentego … (Pleszew); 
[Na Wigilii] czytajom jakieś Pismo Świente 
… i potem łamanie sie opłatkiem … (Wita-
szyce); czytanie Pisma Świentego fragmentu 
o narodzeniu Jezusa … dzielenie się opłat-
kiem … spożywanie kolacji … śpiewanie 
wspólne kolend … obdarowywanie sie pre-

zentami … na koncu była pasterka … (Mar-
szew); jak sie pojawiła piersza gwiazdka … 
domownicy zasiadali do stołu … oświent-
nie ubrani … najpierw składali sobie ży-
czenia … czytali fragment Pisma Świente-
go … a późni spożywali wspólnie potrawy … 
i śpiewali kolendy … […] i później były pre-
zenty … (Broniszewice).

(pitrasić –) upitrasić – ‘poddawać 
coś działaniu wysokiej temperatury’: [Ina-
czej ugotować to] upitrasić … nawarzyć 
… (Pleszew); upitrasić to jes … na ogół … 
upiec coś … (Lenartowice); (Sośniczka).

piwnica – ‘pomieszczenie przeznaczone 
do przechowywania opału lub żywności, 
znajdujące się pod budynkiem’: piwnice 
bo kiedyś były piwnice pod … pod podło-
gami robione w mieszkaniu … (Józefów); 
w kuchni [była piwnica] to było aby w zimie 
… dziura zrobióno i dechóm przykryto i … 
(Józefów); [Masło] w piwnicy przeczszymy-
wano … w chłodnym miejscu … bo lodó-
wek chyba nie było jeszcze … (Grodzisko); 
jag nie było lodóweg no to … to wkładali 
[mięso] do wody do do studni w jakiś w ja-
kiś tej … bańce takiej czy w jakimś wiadżrze 
… i do studni żeby to było tam sie chłodzi-
ło czy … czy do jakiś piwnicy … (Pleszew); 
byy otwory albo w stropie albo w ścianie … 
w zależności od … tego jako była głymboka 
ta piwnica i … zsypano to [=ziemniaki] tak 
zwanom arfom … (Dobrzyca); albo sie goto-
wało [mięso] w słoiki … i później zanosiło 
sie to … jeszcze pamientam jag moja mama 
gotowaa … w słoikach … i zanosiła to do 
piwnicy na dół … (Broniszewice); komórka 
albo piwnica … szopka może być [na drew-
no] … (Zielona Łąka); warzywa … w cza-
sie zimy przechowuje się w chłodnej piwni-
cy … (Marszew); zbiyrano je [=ziemniaki] 
przesuszano i wkładano do piwnicy … (So-
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śnica); kapuste na przygotowania na zime 
no… albo sie kisiło … albo kładło sie w zim-
nych piwnicach … (Sośniczka); no najpierw 
czszea jom [=kapustę] poszatkować … […] 
i po dwóch tygodniach w ciepłym miejscu 
ona ukiśnie a potem wynosi sie do … zim-
nej piwnicy … (Marszew); (Nowa Wieś); 
(Nowy Olesiec); (Witaszyce).

piwo – ‘napój o małej zawartości alko-
holu, przy przelewaniu którego tworzy się 
piana’: no golonka może być … peklowa-
na albo surowa … i można jom też równie 
dobrze zrobić z piwem … (Pleszew); może 
to być golonka gotowana w  warzywach 
i w przyprawach … a może to być golonka 
podawana w piwie też … w odpowiedni spo-
sób przyrzondzona … (Grodzisko); golonke 
sie najpierw pekluje … poźniej sie je jom go-
tuje można robidź jom tak że później moż-
na jom obsmażyć dodawajonc troche piwa … 
(Sośniczka); (Witaszyce).

piyrszy → piersze świento.

placek – 1. ‘słodkie, upieczone ciasto’: 
i można jom [=śmietanę] ubić … na przy-
kład do placka … na dziecinny deser … 
(Pleszew); [Gospodarz kolędnikom] po-
czynstunek jakiś postawił … czy na cukier-
ki kawołek placka czy tam cze… co pierni-
ka … o! … (Pleszew); jabłecznik to może 
być placek … wino … nalewka … (Sośnica); 
[Kołacz to] placeg okrongły … […] z ciasta 
drożdżowego pszennego … (Pleszew); pla-
cek drożdżowy … w niewielkim garnuszku 
… wlewało sie ciepłe mleko … dodawało sie 
pokruszone drożdże troche monki … i czsze-
ba było troche odczekać zanim to wyrośnie 
a później … dodawano ten zaczyn do prze-
sianej monki … na przykład … do pszennej 
albo … do takiej razowej … i najpierw sie 
mieszało to wszystko … i … czyli … monka 

z wodom … robiło sie ciasto zostawiało sie 
do wyrośnieńcia … później sie kładło do pie-
ca … (Broniszewice); [Na Wielkanoc pie-
czono] w naszej okolicy mazurki czyli ta-
kie słodkie placki z bakaliami z… zdobione 
przeważnie w jakieź motywy takie kwietne 
czy w ogóle wielkanocne tam … (Lenarto-
wice); (Kuczków); słodkie … […] [to] róż-
ne ciasta … placek z galaretkóm makowiec 
sernig jabłecznik … (Sośnica); (Tomice); 
(Dobrzyca); 39; 2. ‘potrawa z tartych, 
smażonych warzyw w  postaci płaskiego 
krążka’: [Z dyni można przyrządzić] zupe 
… placki dyniowe i kompot z dyni … (Ple-
szew); z ziemniaka to placki ziemniaczane 
czy plindze a … (Lenartowice); ziemniaczki 
sie … czszeba uczszeć troszeczke monki jajko 
i … i wymieszać … […] i jes … i som placki 
ziemniaczane … piecze sie to na oleju i tyle 
… (Kuczków); duże [ziemniaki] to do tar-
cia na placki ziemniaczane … (Pleszew); 
placki ziemniaczane … […] przyrzondza sie 
… z jajkami ze solom z monkom … można je 
jeś ze serem z konfi torom z cukrem … (Ple-
szew); no my mówimy placki ziemniacza-
ne a kiedyś to były plindze … (Grodzisko); 
placki ziemniaczane … to przyrzondza sie 
w ten sposób że … trze sie ziemniaki surowe 
… dodajonc jajko monke i śmietanke … na-
stempnie je pieczemy na smalcu lub na oleju 
… a w zależności od tego … z czym kto lubi 
podaje sie je z… ze śmietanom z jogurtem 
z cukrem … można też na ostro … (Gro-
dzisko); no to som placki chyba ziemniacza-
ne … […] no to czszeba było zeczszedź na 
tartce i … dodać jajko monke … sól … (So-
śnica); placki zimniaczane tyż … tegó … tyż 
… tegó … to sie inaczy nazywały … te plac-
ki … (Józefów); 40; 3.  ‘potrawa z tar-
tych, smażonych ziemniaków w  postaci 
płaskiego krążka’: do placków [dodaje się] 
na przykład cukru troche soli jajko monki 
… (Pleszew); 40; 4. ‘niewielki, smażo-
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ny krążek’: naleśnig jez z monki … […] mle-
ko … dodaje sie troche cukru do smaku … 
jajko … […] i na rozgrzany tłusz … plac-
ki sie robi … rozlewa sie i … i gotowe … (Ja-
rocin); [Bliny] to takie placki drożdżowe … 
(Pleszew); 5. ‘surowe ciasto’: z mojej bab-
ci tam jeszcze pamientam pyrczok to były 
… ziemniaki tarte surowe … odlana była 
ta woda … zostawiona tylko ta skrobia … 
dosypywana była mąka jajka były dodawa-
ne sól pieprz … i … jeszcze tam … usma-
żyła cebulke z boczkim to wszysko wymie-
szała … na doś takie … gensty placek … 
(Pleszew); 6. ‘płaski krążek ciasta makaro-
nowego upieczony na płycie kuchennej’: to 
placki takie … z ciasta … na te … na kluski 
co sie robiło … abo peczone placki tyż sie … 
[…] no mónka jajko … i tero … na tegó … 
na … jag na kluski … nie? … no to rozwał-
kujez i zaś to … krajało sie … i buh na … na 
płyte … (Józefów).

placuszek – pieszcz., ‘potrawa z  tar-
tych, smażonych ziemniaków w  posta-
ci płaskiego krążka’: [R1:] no ścierano na 
tarce … [R2:] ostrugać … [R1:] potem oć-
ciśnienty troche tej wody odciskano i … jaj-
ko mónka i … rozmieszane i kładzone na 
tłuszcz … takie placuszki … i jadło sie to 
z cukrem … albo jeszcze inni robili to z ce-
bulom tak bardziej na pikantnie … ze sosem 
można jeś … [R2:] ja to osobiście śmietanom 
popije … kwaśnom … (Grodzisko).

plastik – ‘tworzywo sztuczne’: może 
jeszcze w tym plastiku w tym woreczku … 
(Pleszew); 30.

plastikowy – ‘zrobiony z plastiku’: to 
teraz [narzędzia] som te jak to plastikowe 
… kiedyś takich rzeczy nie było … co dzisiej 
jes … (Pleszew); to sie kładło … tom szatko-
wanom kieł… tom kapuste … kładło sie … 

w taki wielkom beczke … u nas była to becz-
ka plastikowa chociaż też była taka drew-
niana … (Broniszewice).

płomień, płomiń – ‘pojedynczy język 
ognia’: no właśnie to tu jak sie tak przemie-
szało tym haczykiym … to wtedy takie coś 
sie unosiło … taki … przy spalaniu wyngla 
… płomień … (Nowy Olesiec); no ogień 
płomień sie unosi … (Zielona Łąka); [R1:] 
mały płomień? … [R2:] płomyczek … (Ple-
szew); (Broniszewice); (Marszew); (Wita-
szyce); no płomiń … (Pleszew).

płomiń → płomień.

płomyczek – zdr., ‘pojedynczy język 
ognia’: [R1:] mały płomień? … [R2:] pło-
myczek … (Pleszew); płomyczek … (Nowa 
Wieś); (Zielona Łąka).

płomyk – zdr., ‘pojedynczy język ognia’: 
płomyk … (Marszew); (Pleszew); (Witaszy-
ce).

płukać, pukać – opłukać – wypłu-
kać, wypukać – ‘oczyszczać coś przez 
zanurzanie w cieczy lub oblewanie cieczą’: 
a potym te ściereczke [do cedzenia mleka] 
czszeba wypłukać wy… wyprać żeby znowu 
była świeża … (Cieśle); rosół … no to ta[k] 
jag jag jo robie … co mi tu … miynso do tego 
… do wody … wypu… wypukadź miynso … 
składniki tak? … […] kurczak do wody … 
który sie zagotuje … odlać tom wode … wy-
płukać … zalać … miynso wypłukać … (Ple-
szew); kompot … […] dynie puczesz … kro-
isz w kostke … zalewasz wodóm … dodajesz 
cukier i gotujesz … (Pleszew); no płuca świ-
ni to sie płukało w zimnej wodzie i wieś… 
wieszało sie żeby troche obsionkły … (Nowy 
Olesiec); wypłukadź i do garka … (Lenar-
towice); [Grzyby] obiera sie płucze … sma-
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ży na masełku … i sie je … (Sośnica); moż-
na je [=grzyby] wypłukadź i  ugotować 
z  nich zupe … (Broniszewice); (Kotlin); 
(Tomice); opłukać … (Jarocin).

płyn – ‘środek czyszczący w postaci cie-
czy, usuwający zabrudzenia z naczyń’: no 
umydź naczynia pod wodóm … z płynem 
… do mycia naczyń … (Jedlec); płyn do na-
czyń … (Pleszew); płyn … i te szma… gomb-
ka … (Dobrzyca); (Sośnica).

płyta – 1. ‘blat’: sie odbywało to świnio-
bicie to … rzeźnik zabijoł razem … z moim 
ojcym … mój ojciec pomagał … w czymś 
tam … w tym czym on mówił że ma pomóc 
… i były przygotowania oczywiście mieli-
śmy specjalne … takie miejsce wyznaczone 
… dużo … był taki duży kociołek z wodom 
… bo tak rzeźnig nam … nakazał … tak że 
była goronca woda … były stoły … też przy-
gotowane … płyty na kobyłkach … i to był 
taki stół … niejedyn bo tam chyba były czszy 
stoły … rzeźnik czasami przychodził ze swo-
im pomocnikim żeby było szybcij … a czasa-
mi sam … (Broniszewice); 2. ‘wierzchnia, 
metalowa część kuchni, na której stawia się 
garnki’: no to jes taki piec kuchenny mia-
łam najpierw był taki piec … na dżrzewo 
… […] do góry beła taka … płyta … na ty 
płycie sie ustawiło … tam z takimi cztere-
ma f… otworami … tam były fajerwerki po-
kładzone … przykryło sie takimi … tymi … 
fajerwerkami … i na tym sie gotowało też 
… (Nowy Olesiec); to placki takie … z cia-
sta … na te … na kluski co sie robiło … abo 
peczone placki tyż sie … […] no mónka jaj-
ko … i tero … na tegó … na … jag na klu-
ski … nie? … no to rozwałkujez i zaś to … 
krajało sie … i buh na … na płyte … (Józe-
fów); płyta pieca … (Pleszew); no płyta na 
wierzchu … kuchenna … (Pleszew); (Nowa 
Wieś); na płycie fajerki … palenisko … po-

pielnik piekarnik … wnenka na wenglarke 
… (Marszew); płyta palnikowao … (Mar-
szew); 19.

płytki – ‘o talerzu: mający niewielkie za-
głębienie’: zastawa … […] zestaw talerzy … 
głembokie płytkie … deserowe … (Pleszew).

pływać – ‘unosić się na powierzchni 
wody’: jak pływo po wiyrzku to jes … stare 
jajko … ja[k] we wodzie sprawdzosz … nie? 
… (Tomice).

pobłogosławić → (błogosławić).

pocałować → całować.

pocstawek, podstawek – ‘mały tale-
rzyk, spodek, który podstawia się np. pod 
szklankę, doniczkę itp.’: żeby nie było … 
włosów … […] no bierzesz … kupujesz de-
naturad lejesz w podstawek podpoloż i … 
opolosz kure … (Tomice); pocstawek … (So-
śnica).

poczynstować → czynstować.

poczynstunek – ‘jedzenie, które goście 
otrzymują od gospodarzy’: [Gospodarz 
kolędnikom] poczynstunek jakiś postawił 
… czy na cukierki kawołek placka czy tam 
cze… co piernika … o! … (Pleszew).

podawać – ‘stawiać na stole jedzenie’: 
buraczki barszcz … mo… z buraczków … 
podaje sie z makaronem ziemniakami … 
(Sośnica); to jes gzika … i podawane som do 
tego ziemniaczki waśnie w mundurkach … 
(Pleszew); a później sie zabiela jag już sie 
gotuje miensko i te warzywa zabiela sie … 
śmietanom albo mlekiem … i … na to sie 
mówi tak zwane kwaśne … można podawać 
z ziemniakami … (Broniszewice).
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podkoziołek – 1. ‘zabawa urządzana 
w ostatni dzień karnawału, która trwa do 
północy i kończy się przed Środą Popiel-
cową’: podkoziołeg albo ostatki … […] no to 
sóm tańce ale tylko do północy … (Pleszew); 
podkoziołek … […] no … jak zabawa … bi-
gos … i fl aszka … (Cieśle); podkoziołek … 
[…] tylko czszea o dwunasty czszeba skoń-
czyć … (Sośnica); ostatki … podkoziołek … 
nie? … nie … co to sie nazywa? … przed Po-
pielcym … […] do dwunasty tylko sie odby-
wa … i normalnie ta[k] jak zabawa … (Ple-
szew); [Podkoziołek] no to jes ostatni dziń 
karnawału … (Pleszew); podkoziołek to som 
właśnie te ostatki … (Broniszewice); (Gro-
dzisko); (Sośniczka); 2. ‘zabawa organizo-
wana na zakończenie darcia pierza, często 
odbywała się w okresie karnawału’: podko-
ziołek … to jak kiedyś … panie … kiedyś pa-
nie chodziły i … robiły pierze do poduszek 
to na zakończenie … tej pracy organizowa-
no takom impreze i to był właśnie ten podko-
ziołek … (Grodzisko).

podnieś → podnosić.

podnosić – podnieś – ‘brać coś, co 
spadło’: [Jeśli na podłogę upadnie chleb, 
to] sie podnosi go i sie całuje starym zwy-
czajem … (Pleszew); [Jeśli na podłogę 
upadnie chleb, to] podnosi sie go z podło-
gi … (Pleszew); [Jeśli na podłogę upadnie 
kawałek chleba, to] czeba podnieś … […] 
podnieź i pocałować … zawsze mówili że 
k… chleb czszeba szanować … (Sośnica); to 
sie podnosi [chleb] z zimi i sie … całuje … 
i sie … po prostu ponownie jóm smaruje a to 
co spadło to czszeba … (Kuczków); jeżeli 
upadnie kawałek chleba podnosi sie i cału-
je sie ten chleb … (Broniszewice); (Jedlec).

podpalać – ‘rozniecać ogień’: podpalało 
sie drewno robiło sie takie mini ognisko i to 

sie jak to sama nazwa mówi weńdziło sie … 
(Broniszewice); żeby nie było … włosów … 
[…] no bierzesz … kupujesz denaturad le-
jesz w podstawek podpoloż i … opolosz kure 
… (Tomice).

podrobić → (drobić).

pod skosym – ‘w taki sposób, że ostrze 
przechodzi przez coś pod kątem ostrym’: 
szagówki … […] też sie zagniata ciasto … 
w taki rulon i sie … […] tnie na takie te … 
pod pod skosym … (Witaszyce).

podstawek → pocstawek.

podsuszyć – ‘sprawić, że coś staje się su-
che, ale nie całkowicie’: ser smażony? … to 
ser smażony … podsuszano … ser podsusza-
no … zakruszało się go dodawało się tro-
szeczkę sody … jak zgliwiał … to się smaży-
ło … (Sośniczka).

podwieczorek – ‘posiłek między obia-
dem a kolacją’: piersze śniadanie drugie śnia-
danie obiad podwieczorek kolacja … pieńć … 
pieńć posiłków dziennie … (Pleszew).

pogrzebacz – ‘zagięty na końcu pręt 
służący do poruszania węgla lub drewna 
w palenisku’: pogrzebacz … albo ożóg też 
nazywajom … (Nowa Wieś); resztki wen-
gla wyjmowano … pogrzebaczem … a chleb 
wkładano do … pieca … szufl ą … najczeń-
ściej była to szufl a wykonana … z drewna … 
(Marszew); (Broniszewice); (Witaszyce).

pojemnik, pojymnik – ‘zbiornik prze-
znaczony do gromadzenia lub przecho-
wywania czegoś’: pojemnik do masła … 
(Broniszewice); wiaderko … […] to jez 
metalowy pojemnik z uchym … (Pleszew); 
pojemnig na wengiel przy kuchni to … za-
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pómniałam … (Pleszew); jak sie podci-
na podstowia sie pojymnik pod … kark … 
i  czszeba gwałtownie … stale mieszać … 
żeby [krew] sie nie skrzepła … (Jarocin); 
a dżrzewo to była taka zbita te… też … taka 
… pojemnik taki jak skrzynka coś … i w tym 
sie czszymało … dżrzewo … (Nowy Ole-
siec); (Dobrzyca).

pojymnik → pojemnik.

pokarm – ‘to, co jest spożywane’: kro-
wa jest zwierzeńciem należoncym do grupy 
przeżuwaczy … dlatego ona po spożyciu po-
karm przeżuwa … (Grodzisko); berda … 
[…] jes to … zbiornik … w którym sie gro-
madzi … gromadzi sobie kura … ziarnka 
pokarm … (Jedlec); (Broniszewice); (Cie-
śle); (Sośniczka); (Witaszyce).

pokarmowy – ‘taki, którym przemiesz-
cza się pokarm’: krowa jest zwierzeńciem 
należoncym do grupy przeżuwaczy … dla-
tego ona po spożyciu pokarm przeżuwa 
… kolejno … przez przewód pokarmowy 
przedostaje sie on do … wnentrza jej jamy 
brzusznej … (Grodzisko).

pokój – ‘pomieszczenie nieprzezna-
czone do gotowania i  zabiegów sanitar-
nych’: salon to jes taki pokój wypoczynko-
wy … (Gizałki); pokój dzienny czyli salon 
… (Lenartowice); [Salon to] pokój jadalny 
… (Jarocin); salon pokój gościnny … (Ple-
szew). → duży pokój.

pokruszyć → kruszyć.

pokrywa – ‘to, co zakrywa coś od góry’: 
(Pleszew).

pokrywka – ‘to, co służy do przykry-
cia garnka w czasie gotowania’: można jesz-

cze [kaszę] na małym ogniu zostawić żeby 
doszła do siebie może przykryć pokrywkom 
albo jakomś … ściereczkom … (Broniszewi-
ce); pokrywka … (Dobrzyca); (Józefów); 
(Pleszew); (Sośnica); (Wieczyn).

polać – ‘lać na coś jakiś płyn’: sałatke 
można ugotować brokuła polać go ma… tar-
tom bułkom … lub bitom śmietanom … (Je-
dlec); poladź masełkiem z bułeczkom … (Ple-
szew); [Szare kluchy] z kwaszónom kapustóm 
najlepsze … […] sosem … polane boczkiem 
… (Pleszew); szare kluchy no to mówie te 
przyciroki … z kapustóm … ze zupóm … […] 
… abo sosym polone … (Józefów).

polewa – ‘masa, którą polewa się wypie-
ki, by na nich zastygła’: makowiec piecze 
sie na … s… kruchym spodzie … na to kła-
dzie sie mak … kruszonkę … polewa sie po-
lewom po upieczeniu … lub cukrym pudrym 
… (Sośniczka).

polewany – ‘o garnku: powleczony ema-
lią’: i kisimy tylko w szklanym naczyniu … 
w kamienne garnki takie były kiedy[ś] albo 
… we wiaderku polewanym … i te wiaderko 
nie może być obtuczone … mui być … no … 
(Pleszew); w wiadżrze polewanym … (Le-
nartowice); garnuszek … no to jes … garnu-
szek … jak ci wytłumaczyć garnuszeg no jes 
taki mały garnuszek … z uchem takym … 
metalowy albo taki … aluminiowy polewa-
ny taki … (Sośnica); (Sośniczka).

pomalutku – ‘w taki sposób, że ogień 
jest nieduży; bardzo powoli’: [Rosół] po-
malutku sie gotuje gdzieś do godziny czasu 
… znaczy sie … nie ma że sie gotować tylko 
tak … tak chodzi no … (Pleszew).

pompuch – ‘drożdżowa kluska gotowa-
na na parze’: pompuchy … […] monka jaj-

Słownik pleszewski.indd   112 04.02.2020   11:40:38



POPIELNIK

113

ka … i woda … sól i to sie wszysko wyrabia 
… musi to wyrosnońć … i późni kładzie sie 
na … na tak … w garku woda sie gotuje … 
sie zakłada … kładzie sie w takom wkładke 
… na tom wkładke sie pod przykryciem … 
no ze siedem minut … muszóm sie … rosnom 
… no i już sóm pompuchy dobre … kluchy … 
(Pleszew); 43.

pomyć → myć.

pomywaczka – ‘kobieta zmywająca na-
czynia’: pomywaczka … kiedyś tak sie mó-
wiło … (Pleszew).

pomywanie – ‘zmywanie’: (Sośnica).

ponczek, pónczek – ‘nadziewane cia-
sto drożdżowe w postaci kuli, smażone na 
głębokim tłuszczu’: na tusty czwartek to jes 
ta … ponczki … no i takie dania z wendli-
ny … nie? … (Pleszew); ponczki zarabiamy 
drożdżowe ciasto … po wyrośnieńciu … ku-
lamy … okrongłe kuleczki no i wkładamy 
na … rozgrzany głemboko tłuszcz … (Bro-
niszewice); [Na tłusty czwartek] poncz-
ki sie piecze … […] chruściki … (Sośnica); 
[Na ostatki] pónczki sie piecze … (Cieśle); 
ponczki […] jes tłuszcz … jajka monka ale te 
drożdże … robi sie ciasto które musi dojrze-
wać w cieple … późni formuje sie takie kulki 
… w środek sie wkłada … powidła ze śliweg 
albo ź dzikiej róży … no i smaży sie na go-
roncym tłuszczu … później sie posypuje po 
upieczeniu … po usmażeniu … cukrem albo 
cukrem pudrem albo lukrym … (Pleszew); 
ponczki … no z żółtek … żółtka uciera sie 
z cukrym do tegó sie dodaje cukru wanilio-
wego troszeczke szczypte soli … to wszyst-
ko sie uciera … monke … spirytus … no i sie 
wyrabia ciasto … tak wyrobione ciasto sie 
formuje okrongłe kule … dodaje sie powidła 
i smaży na głembokim tłuszczu … smalcu … 

albo ceresie … (Pleszew); ponczki … […] no 
robimy roszczyn z drożdży … i troche cukru 
troszeczke masła i i … monka … i jajka … 
i wyrobidź aż ciasto urośnie … i sie smaży 
na rozgrzanym oleju bońdź smalcu … (Ple-
szew); ponczki to też … […] drożdże … mu-
szóm być bo to ponczki to drożdże i tak samo 
jajka żółtka i … mleko monka i … ciasto 
do wyrośnieńcia i … no i potym sie tyn … 
czszeba zrobić te … te kuleczki i … […] one 
muszom wyrosnońć … i wrzucamy jak wyro-
snom na tłusz … […] marmoladka jeszczy 
w środku … musi być … no … (Grodzisko); 
ponczki przyrzondza sie z ciasta drożdżowe-
go … z dżżemem w środku … (Sośniczka); 
no … robie [pączki] … no bio… tyż robie 
zaczyn z drożdży potym dodaje kilo monki 
… osim żółtek … tłuszcz … mleko … no wy-
robióm odstowióm do wyrośnińcio … […] 
musisz tak … wybijać … ciasto … żeby sie 
napowieczszyło … nie? … bo im wiyncy jes 
powieczsza tym jes … pulchniejsze … no … 
(Tomice); 48.

popielaty – ‘będący koloru popiołu; 
szary’: perliczka … ma takie … popielate 
pierze … w kropeczki … (Lenartowice).

popielcowy → środa popielcowa.

popielec – ‘przypadający w środę po-
czątek Wielkiego Postu’: ostatki … podko-
ziołek … nie? … nie … co to sie nazywa? … 
przed Popielcym … (Pleszew); ostatki to … 
ostatni wieczór przed … Popielcem … dlate-
go ostatki … gdyż rozpoczynał sie po Popiel-
cu Wielki Post … (Grodzisko); no ostatki to 
jes właśnie ten podkoziołek który … mówi 
nam o tym że już zbliża sie Wielki Post … 
Popielec … (Broniszewice).

popielnik – ‘część pieca, w której gro-
madzi się popiół’: na płycie fajerki … pa-
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lenisko … popielnik piekarnik … wnenka 
na wenglarke … (Marszew); (Bronisze-
wice); (Nowa Wieś); (Pleszew); (Zielona 
Łąka).

popijać – ‘pić coś, robiąc łyk co jakiś 
czas; raczyć się czymś’: jeszcze do tego kie-
dyś sie gotowało kawe zbożowom z mlekiem 
i to sie popijało przy … tym naleśniku i to 
było pyszne … (Pleszew).

popomywać – ‘umyć, opłukać naczynia’: 
(Kotlin).

po poznańsku – ‘tak, jak mówi się 
w Poznaniu, Poznańskiem, Wielkopolsce’: 
po po poznańsku to ryczka … (Pleszew).

poprawiny – bez l. poj., ‘powtórne przy-
jęcie po weselu’: na poprawiny po weselu to 
… mówili ogón … (Gizałki); poprawiny … 
ogón … (Kuczków); (Dobrzyca); (Józefów).

posiłek – ‘potrawa zjadana przez czło-
wieka’: no był … jedyn duży taki kredens … 
w tym kredensie były talerze były … sztućce 
… były garki pochowane … wszysko co było 
po… niezbendne dla … gotowania posiłków 
… (Nowy Olesiec); piersze śniadanie dru-
gie śniadanie obiad podwieczorek kolacja 
… pieńć … pieńć posiłków dziennie … (Ple-
szew).

posklejać → (sklejać).

poskromić – ‘posprzątać naczynia 
(umyć, odłożyć na miejsce)’: [Poskromić 
naczynia to] posprzontać … pochować … 
(Kotlin); [Poskromić naczynia] to pomyć 
… pomydź je … (Tomice).

po skosie – ‘w  taki sposób, że ostrze 
przechodzi przez coś pod kątem ostrym’: 

czszeba zaź ukulać takie … wałeczki … 
i te wałeczki sie kroi nożym … po skosie … 
(Wieczyn).

posmarować → smarować.

posprzontać → (sprzontać).

post – 1. ‘religijny zakaz spożywania 
określonych potraw i produktów w wy-
znaczonym czasie’: ostatki … som że moż-
na … można zjeź jeszcze przed … te czter… 
przez czszydzieści dni beńdzie post … 
i można zjeź jeszcze tłuste rzeczy a później 
już tak postnie … raczej sie jada … (Ple-
szew); poświencone [jedzenie w  Wielką 
Sobotę] i można wtedy już nie obowion-
zuje post … (Pleszew); w Sobote już teraz 
tag [można jeść wielkanocne potrawy] ale 
kiedyź nie … był to post … (Grodzisko); 
[W Wielką Sobotę] jeszczy był post to jesz-
czy tag nie jedli … potraw … dopiero … 
w Wielkom So… Niedziele … (Sośnica); no 
żeby sie … nie jeś … tłustygó … i … żeby 
… być w poście po prostu … (Cieśle); (Je-
dlec); [Czy post obowiązuje także po przy-
niesieniu święconki?] dawniej obowionzy-
wał a teraz podobno już nie … (Sośnica); → 
wielki post; 2. ‘okres rozpoczynający się 
w Środę Popielcową a kończący w Wiel-
kanoc (lub Wielką Sobotę po przyniesie-
niu święconki); Wielki Post’: (Grodzisko); 
(Pleszew); (Sośnica).

postawić – ‘sfi nansować, zapłacić z wła-
snej kieszeni’: [Gospodarz kolędnikom] 
poczynstunek jakiś postawił … czy na cu-
kierki kawołek placka czy tam cze… co pier-
nika … o! … (Pleszew).

postnie – ‘w taki sposób, że jest zacho-
wany post’: a później już tak postnie … ra-
czej sie jada … (Pleszew).
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postny – ‘niezawierający mięsa’: możemy 
dodadź mienso a jag jes postny kapuśniak to 
bez miensa … (Marszew); ślepe ryby to jes 
postna żu… zupa … gotuje sie … rozgoto-
wuje sie ziemniaki … i zaklepuje monkom … 
bez tłuszczu … (Sośnica); no jest kilka tra-
dycyjnych potraw [na Wigilię] które … obo-
wionzujom do dziś … w moim domu … to 
jes barszcz czerwony … z uszkami … postny 
… nie jes na … sporzondzony na mieńsie … 
(Marszew); (Wieczyn).

posypka – ‘to, czym się posypuje ciasto, 
np. w postaci małych, kolorowych kuleczek 
z masy cukrowej’: (Tomice).

pościć – ‘przestrzegać postu’: nigdy nie 
spożywaliśmy tego jedzenia [=przygotowa-
nego na Wielkanoc] bo … w Wielkom Sobo-
te jeszcze pościliśmy … (Broniszewice).

poświeńcić → świeńcić.

poświńcić → świeńcić.

potrawa – ‘odpowiednio przygotowane 
jedzenie’: na szabatnik … mówiono … na 
piec do chleba … w którym czensto przecho-
wywano ży… potrawy która była przygoto-
wywana wcześniej … (Marszew); najwien-
cej sie to właśnie robi … te potrawy z indyka 
na Gwiazdke na Boże Narodzynie … (Ple-
szew); nastympnie podawano potrawy wi-
gilijne … […] był to karp … smażony … 
nastempnie śledzie … kapusta z  grochem 
z grzybkami … pierogi … łazanki z makiem 
… barszcz lub zupa grzybowa … no … kom-
pot z suszu … czyli z suszonych owoców … 
(Grodzisko); no potrawami … tradycyjny-
mi [na Wigilię] u nas w domu zawsze był … 
karp … kompot ze suszu … pierogi z grzy-
bami z kapustom … barszczyk … uszka do 
tego były … (Broniszewice); w Piyrsze Świn-

to dopiro można było jeść te … potrawy któ-
re były … w koszyczku poświncóne w koście-
le … (Kuczków); u nas było tak że nigdy 
nie było jedzone … w dzień świenconki tyl-
ko dopiro w Pirsze Świnto jedliśmy … wszy-
skie potrawy które były poświencone … (Ple-
szew).

powycinać → wycinać.

pożywienie – ‘to, co jest spożywane’: 
a te małe drobne ziemniaki sie potym od-
kładało na bo[k] osobno i gotowało albo 
dla kur … jako pożywienie albo dla świń … 
(Nowy Olesiec); [Opłatki dawano] chyba 
koniom i krowom … […] bo konie pracowa-
ły na roli … a ta … a krowy dawały poży-
wienie … (Witaszyce); (Sośnica); [Futer to] 
jedzenia … pożywienie … (Pleszew).

półka – ‘pozioma deska przytwierdzona 
do ściany lub pionowych desek’: a to mie-
liśmy takie właśnie pomieszczenie przy … 
kuchni … takóm komórke … i w tym mieli-
śmy … różne półki porobione i tam były sło-
iki różne zaprawy … (Nowy Olesiec).

pónczek → ponczek.

prasa, presa – ‘przyrząd kuchenny do 
zgniatania ziemniaków’: presa … preska 
… (Gizałki); pras[a] … (Kotlin); prasa … 
(Pleszew).

praska – 1. ‘przyrząd do odciskania ser-
watki z sera’: praska … (Sośnica); 2. pre-
ska – ‘przyrząd kuchenny do zgniatania 
ziemniaków’: kopytka … […] ziemniaki sie 
gotuje … przepuszcza sie przez praskie … 
dodaje sie monke … monke … monke i mon-
ke ziemniaczany … jajko … i to sie wszysko 
wyrabia i późni robi sie wałeczki i sie sko-
śnie kroi … (Pleszew); inaczej kopytka albo 
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szagówki … […] ugotowane mien… ziem-
niaki sie tłucze … abo takóm … przeciska sie 
przez praske dodaje sie monke jajko … (So-
śnica); praska … […] no to jes taka taka … 
maszynka do … gniecienia kartofl i czy tam 
… ugotowanych rzeczy … nie? … (Wita-
szyce); no mosz … tyn … kołkom … jakimś 
tyn … do ugniatania … a można to zrobić 
w prasce … (Tomice); późni te ziemniaki sie 
przeciska przez praske … (Wieczyn); presa 
… preska … (Gizałki); praska … (Jedlec); 
(Kuczków); (Lenartowice); 26.

prażonka, prażónka – ‘potrawa z go-
towanych, tłuczonych ziemniaków z do-
datkiem mąki, podawana w fomie klusek’: 
z  gotowanych ziemniakó[w] … kluski … 
i py… i zimniaczane tero … te … prażonki 
… kiedyś były … prażónki teroz … (Gizałki);

prażónka → prażonka.

prażuchy – ‘potrawa z gotowanych, tłu-
czonych ziemniaków z dodatkiem mąki, 
podawana w fomie klusek’: (Sośnica).

presa → prasa.

preska → praska 2.

prezent, pryzynt – ‘to, co zostało po-
darowane; upominek’: [Na Wigilii] jedno 
miejsce było wiencej … sianko pod obrus … 
no prezenty … (Broniszewice); [Wigilia to] 
no dzielenie sie opłatkiem … i życzenia … 
składanie życzeń … i pryzynty … (Pleszew); 
czytanie Pisma Świentego fragmentu o naro-
dzeniu Jezusa … dzielenie się opłatkiem … 
spożywanie kolacji … śpiewanie wspólne ko-
lend … obdarowywanie sie prezentami … na 
koncu była pasterka … (Marszew); zajondz 
roznosi dzieciom prezenty … (Sośniczka); 
zajónczek … […] z pryzyntym … (Pleszew); 

dzieci przyszy… przygotowywały w sobote … 
w Wielkom Sobote przygotowywały koszyczki 
gdzieś tam pod krzaczkami na dworze gdzieś 
tam … koszyczki z siankiem … i czekały kie-
dy … przyniecie w Niedziele bendom po śnia-
daniu mogły iź i szukać … tych koszyczki 
… zapełnione prezentami … […] bo zajonc 
przynosił prezenty … (Broniszewice).

produkt – ‘składnik potrawy’: do dzie-
ży to jes … takie naczynie … wykonane 
z drewna … do którego … wsypywano mon-
kę … dodawano wodę … mleko … najlepiej 
mleko kwaśne … i mieszano … dodawano 
również … zakwas … czyli … zakwas który 
wykonany wcześniej został z monki i z wody 
… nastempnie kopyściom wymieszano … te 
wszyskie produkty … (Marszew).

proferować – ‘dawać pierwszeństwu 
czemuś, woleć coś od czegoś’: [Na Wigilii] 
czytajom jakieś Pismo Świente … i potem ła-
manie sie opłatkiem … no i najpierw … tam 
ta zupa … czy rybna czy … czy owocowa … 
czy zależy jak kto proferuje … (Witaszyce).

prond, prónd – ‘energia elektryczna’: tag 
jak wspomniaam [piecyk] gazowy wienc … 
jes poczszebna w środku butla … z gazym … 
albo jes to piecyg na prond i wte[dy] sie pod-
łoncza … do sieci … (Broniszewice); czym 
sie pali w kuchni? … na gaz albo na prónd … 
(Zielona Łąka).

proporcja – ‘stosunek dwóch substancji 
względem siebie’: daje sie innóm proporcje 
… proporcje wody … […] na szklankie ka-
szy … dwie szklanki wody i gotuje sie w za-
leżności pietnaście minut dwadzieścia … 
(Pleszew).

(prosić –) zaprosić – ‘uprzejmie 
zwracać się do kogoś, by przybył w okreś-
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lonym czasie na wyznaczone miejsce, np. 
w odwiedziny lub na imprezę okoliczno-
ściową’: sie spraszało na tak zwany ogon … 
czyli koniec wesela … gdzie sie tam dojada-
ło rzeczy niez… i ugościło … tyh ludzi któ-
rzy nie… niekoniecznie powinni być zapro-
szeni na weselu … (Lenartowice).

proszek – ‘drobno zmielona lub roztar-
ta substancja’: papryka w proszku … (Bro-
niszewice); proszek wsypujemy do goroncej 
wody … mieszam … rozlewamy je do mise-
czek … i czekamy aż [galaretka] stenżeje … 
(Pleszew); zależy czy [babka] jes drożdżo-
wa czy tam na proszku … (Lenartowice). → 
proszek do pieczenia.

proszek do pieczenia – ‘sypka sub-
stancja używana do spulchniania cia-
sta’: chrusty … […] zagniata sie monke … 
z żółtkami … i z kwaśnom śmietanóm … 
z odrobinom proszku do pieczenia … i po 
zagnieceniu … kroi sie odpowiednie kształ-
ty i wrzuca sie na rozgrzany olej … (Gro-
dzisko); chruściki … […] no no … monka 
i … śmietana jajka … i troche proszku do 
pieczenia i … to sie … robi zagniata cia-
sto no i … i pieczesz … (Sośnica); czszeba 
mieć formę do babki ubija się pianę z bia-
łek … dodaje się cukier … dodaje się mon-
kę proszek do pieczenia i  rozpuszczony 
tłuszcz … czyli masło … (Pleszew); no róż-
ne som sposoby na babki … najczeńściej som 
… po prostu ucierane żółtka z cukrem … 
dodawane … ale zależy czy jes drożdżowa 
czy tam na proszku … potem sie dodaje … 
drożdże czy czy … proszek do pieczenia … 
(Lenartowice).

(próbować –) spróbować – ‘jeść jakąś 
potrawę, by poznać jej smak’: [Tradycyj-
ne potrawy w czasie śniadania wielkanoc-
nego] no to jes biały barszcz … z kiełbasom 

… na szynce na kiełbacie z jajkami … wkro-
jonymi … no potem baba wielkanocna czyli 
babka … potem najróżniejsze inne potrawy 
… w tym świenconka którom obowionzkowo 
czszeba sie … spróbować wszyskiego … (Le-
nartowice); [Śniadanie wielkanocne zaczy-
na się] od zjedzenia poświenconych potraw 
dzieleniem sie jajkiem … po kawoł… wszy-
skiego czea spróbować … to co było w ko-
szyczku do świenconki … a późni sie je żurek 
… jak ktoź lubi albo … no i śniadanie kieł-
base babki … mazurki … (Sośnica).

próg – ‘miejsce, w którym znajduje się 
wejście do domu; też: stopień przy nim’: 
jak sie oszczszy noże? … no … som różne 
sposoby oszczszenia noży … o … nóż moż-
na naoszczyć za przeproszenim na progu … 
który jes zrobióny z cymentu … (Kuczków).

prónd → prond.

pryzynt → prezent.

przebierać – ‘dzielić na klasy, katego-
rie’: [Ziemniaki w kopcu] kiełkujom … albo 
albo sie je bierze … przebiera … i sie sadzi 
… (Pleszew).

przebierać sie – przebrać sie – 
‘zakładać przebranie, strój charaktery-
styczny dla kogoś lub czegoś innego’: kolen-
dnicy … […] przebierali sie za na przykład 
za niedźwiadka … kolejny nosił gwiazde ko-
lorowom … jeden z kolendników … za anioła 
… (Grodzisko); przebrany jedyn jes w biały 
sukni … za anioła … za panne … nie? … za 
diabła … za kominiarza … z widłami jedyn 
tam właśnie … (Cieśle).

przebierny – ‘taki, który przebiera w je-
dzeniu’: [Przebierny] no że wybrzydza … 
nie wszysko mu smakuje … (Witaszyce).
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przebrać sie → przebierać sie.

przecedzać, przecydzać – ‘odsą-
czać wodę lub podobne płyny od innych 
produktów’: w  czym sie robi ser? … no 
w garku sie … zagrzać wode a sie go prze-
cedza przez gaze … (Sośnica); no i doiła … 
późni je [=mleko] przecydzała … najczeń-
ściej było przecydzane przez pieluche … 
(Pleszew).

przecedzenie – ‘odsączenie wody lub 
płynów o  różnych gęstościach’: [Jak od-
dziela się z mleka tłuszcz?] poprzez przece-
dzenie go … w maszynie która nazywa sie … 
odpowiednia do mleka to jez maszyna taka 
… do ściongania mleka … (Grodzisko).

przecedzić → cedzić.

przeciskać – ‘przepychać produkt 
przez jakieś urządzenie’: inaczej kopytka 
albo szagówki … […] ugotowane mien… 
ziemniaki sie tłucze … abo takóm … prze-
ciska sie przez praske dodaje sie monke jaj-
ko … (Sośnica); późni te ziemniaki sie prze-
ciska przez praske … (Wieczyn).

przecydzać → przecedzać.

przedobiadek – ‘posiłek między śnia-
daniem a obiadem’: przedobiadeg albo dru-
gie śniadanie … (Pleszew).

przedwojinny – ‘tu: bardzo dawny, 
bardzo stary’: [R1:] chodzi … o  starych 
nazw … [R2:] przedwojinne korbal … (Ple-
szew).

przegotować → gotować.

przekonska – ‘potrawa niewielkich roz-
miarów lub niewielka porcja potrawy mię-

dzy głównymi daniami’: [Na weselach jest] 
przeważnie rosół … no najróżniejsze te da-
nia obiadowe takie te tradycyjne … potem 
w nocy jes … przeważnie barszczyk … te-
raz jez modny udziec … w nocy tort wesel-
ny … o i takie różne inne przekonski … (Le-
nartowice).

przemieszać – ‘zmienić ułożenie ja-
kichś elementów’: no właśnie to tu jak sie 
tak przemieszało tym haczykiym … to wte-
dy takie coś sie unosiło … taki … przy spa-
laniu wyngla … płomień … (Nowy Olesiec).

przepalanka – ‘wódka z przypalanym 
cukrem’: (Witaszyce).

przepis – ‘instrukcja sporządzenia po-
trawy’: można krem przyrzońdzić zupe moż-
na … przyrzońdzić … a przepis? … gotuje 
sie dynie … później sie … no dodaje sie róż-
ne przyprawy … (Pleszew); no to ta[k] jak 
ci mówiłam … miynso robijosz to nie jes żo-
dyn przepis … (Tomice); my to mómy prze-
piz na karcce i … i robimy … (Pleszew); nie 
znam dokładnego przepisu wypieka sie i … 
powstajom takie górki … przeważnie dwa 
takie placki sie pofałdowane wypieka … i … 
przygotowuje sie krem ucierany … słodki … 
który sie nakłada na jednom warstwe przy-
krywa drugom no i gotowa karpatka … (Le-
nartowice).

przepyszny – emoc., ‘wyjątkowo smacz-
ny’: można … w piekarniku sobie ładnie … 
gyńś całom op… upiec … jabłuszka w środek 
włożyć … i to jes przepyszne danie … (Ple-
szew).

przesuszać – ‘wysuszać tylko trochę, 
nie do końca’: zbiyrano je [=ziemniaki] 
przesuszano i wkładano do piwnicy … (So-
śnica).
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przeziembienie, przezimbinie – ‘ob-
niżenie odporności po wyziębieniu organi-
zmu’: robiło sie z mlecza … i z … miodu robi-
ło sie … […] na przeziembienia sie robiło … 
bardzo dobry leg na przeziembienia to był … 
i jeszcze sie robi … (Kotlin); to jez na przezim-
binie … na kaszel … na przezimbinie … […] 
tak … bierzesz pińcet kwiatków … mleczu … 
to zalywosz … litrym wody … i to … kroisz 
czszy cytryny … i w to wrzucosz i to gotujesz 
… jak to ugotujesz … to bierzyż i … odciskosz 
… to z tegó … nie … co ja mówie … czszy … 
czszy litry wody tam było chyba … […] i tyn 
… i to … potym wyciszkosz … w tyn … tóm 
wode … sypiesz kilo cukru … i to gotujesz … 
tak długo aż żeby tegó … do czszech godzin … 
na … na małym ogniu … (Tomice); [Na sy-
rop z czarnego bzu] wyciska sie … te nasio-
na czy owoce … […] takie takie parasole jak-
by … i … z tego sie wyciska i z tego sie ten … 
sok … z tego sie robi … właśnie ten … sok taki 
… powiedzmy leczniczy dodaje sie do herba-
ty czy … […] no dodaje sie do herbaty go … 
na przeziembienia na takie … antygrypowe o! 
… (Dobrzyca); owoce [czarnego bzu] sie kła-
dzie … w słoig i sie zasypuje cukrym … […] 
puścił sok … puściły sok … […] na przezimbi-
nie … no … (Józefów).

przezimbinie → przeziembienie.

przeżegnać → żegnać.

przybysz – ‘ten, kto przybywa; tu: nie-
spodziewany gość, dla którego zostawia się 
wolne miejsce przy wigilijnym stole’: [Na 
Wigilię] no zawsze musiało być to jedno 
miejsce dla po… dla przybysza … wolny je-
den talerz … i zawsze dwanaście potraw … 
(Grodzisko).

przycirok – często w l. mn., ‘kluski ze 
startych, surowych ziemniaków, wrzucane 

na gotującą się, osoloną wodę’: szare klu-
chy no to mówie te przyciroki … z kapustóm 
… ze zupóm … […] … abo sosym polone … 
(Józefów).

przydomowy – ‘znajdujący się przy 
domu’: przydomowy ogródek … (Pleszew).

przyklejać – ‘przylegać, przywierać do 
czegoś’: [Świeże masło zawijano] w perga-
min ponieważ masło jes bardzo tłuste i … 
pergamin sie nie przyklejał … (Pleszew).

przykrycie – ‘to, co zakrywa coś od 
góry’: pyzy … […] monka pszenna sól jajka 
… woda … i zarobić ciasto … ciasto urośnie 
co najmiej godzine … robić z tego okrongłe 
kluseczki … na pare pod przykryciem paro-
wać … (Pleszew); po … tym jak ciasto po-
dwoj swojom już objentość … to … przygo-
towujemy … pyzy … ja najczeńściej robie 
to w  tyn sposób że rozwałkowuje ciasto 
na około wysokości jednego centymetra … 
i szklaneczką … odmierzam takie … okron-
głe kuleczki … gotujemy na parze pod przy-
krycim … sprawdzam czy już są ugotowa-
ne to … około … czasami dziesieńć minut … 
moze troche dłużej … (Marszew); (Grodzi-
sko).

przykryć – ‘zakryć, zamknąć coś od 
góry’: [Kierzynka] jes to naczynie drewnia-
ne … wysokości może około pół metra … 
przykryte … przykrywkom też drewnianom 
… (Grodzisko); w lodówce żeby było [ma-
sło] … w lodówce i przykryte … (Cieśle); no 
w kopcach też … no … […] sóm ziemniaki 
przykryte tam słomom czy czymź i na to zi-
miom … (Witaszyce); kopiec … […] wyko-
pany dół w ziemi i przykryty ziemniaki sło-
mom … i ziemiom … (Marszew); przykryło 
sie takimi … tymi … fajerwerkami … i na 
tym sie gotowało też … (Nowy Olesiec); 
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można jeszcze [kaszę] na małym ogniu zo-
stawić żeby doszła do siebie może przy-
kryć pokrywkom albo jakomś … ścierecz-
kom … (Broniszewice); [Salceson] wkłada 
sie w takie grube jelito … i można przykryć 
to … do … studzi sie … późni można tam 
… przykryć deskom i przycisnońć czymś żeby 
to do… miało ładny kształt taki płaski … 
(Marszew).

przykrywać – ‘zakrywać, zamykać coś 
od góry’: była konew na wierzchu przykry-
wało sie wierzchnikiem … i w środku był 
taki ubijak który nazywał sie jaszczyk … 
(Sośniczka); to jest kopiec … […] w pry-
zme układane som ziemniaki … i przykry-
wane słómóm i na to narzucana jes ziemia 
… na tom słóme … (Pleszew); ziemniaki sie 
wykopywało … ustawiało sie w takim rzeń-
dzie … i przykrywało sie … słomom ziemiom 
żeby nie zmar-zły na zime … (Broniszewi-
ce); usypywało z ziemniaków i przykrywa-
ło potem na zime … słomom i piaskiem … 
(Nowy Olesiec); [Kopiec do ziemniaków] 
wykopywano sie dół kładzono suchom sło-
me … przykrywało sie … słomom ziemiom 
… na to było ziemia … (Sośnica); jo tam nie 
przykrywaam nigdy … (Józefów); [Na ja-
błecznik] robimy ciasto … nakładamy na 
to jabka … przykrywam je … (Pleszew); 
przygotowuje sie krem ucierany … słodki … 
który sie nakłada na jednom warstwe przy-
krywa drugom no i gotowa karpatka … (Le-
nartowice); (Dobrzyca).

przykrywka – ‘to, co zakrywa coś od 
góry’: [Kierzynka] jes to naczynie drewnia-
ne … wysokości może około pół metra … 
przykryte … przykrywkom też drewnianom 
… (Grodzisko); no kana … no to było taki 
… takie naczynie … dosyć wysokie i miało 
takóm szcz… szczelnóm przykrywke … z gu-
móm takóm żeby to sie nie wylewało … (So-

śnica); kierzynka jes drewnianna … […] 
i ma taki czszon do ubijania … i z przy-
krywkom … żeby ubijajonc nie pryskała … 
nie? … (Pleszew); ganek z przykrywkom … 
(Nowy Olesiec).

przykwaskawy – ‘nieco kwaśny’: no 
polewka gotowana jes właśnie na mleku … 
dolewajondz maślanki … jes bardzo dobra 
kwaśno taka … przykwaskawa takie zupka 
… […] z chlebkiem … z ziemniakami moż-
na jeś … (Pleszew).

przypalić sie – ‘o jedzeniu: zwęglić się 
częściowo w czasie gotowania’: kasza ma to 
do siebie że jak sie zalewa wodom to czszeba 
… czensto mieszać … żeby sie nie przypaliła 
ta kasza … (Broniszewice).

przyprawa – ‘naturalna lub sztuczna 
substancja dodawana do potraw, by po-
prawić ich smak i zapach’: bigoz jes skóm-
plikowany … kapusta … miynso … boczek 
i … kiełbasa i tam wszyskie przyprawy … 
(Sośnica); możemy dodadź mienso a  jag 
jes postny kapuśniak to bez miensa … no 
i przyprawy … ziele angielskie … liś lauro-
wy … pieprz … (Marszew); [Do bigosu do-
daje się] ogólnie rzecz biorondz mienso … 
plus przyprawy … a także przecier pomido-
rowy … (Grodzisko); ja to robie tak … go-
tuje ryż … papryke … ogórek … kiszóny … 
potym co tam jeszczy? … przyprawy … (To-
mice); i to sie gotuje z przyprawami ze so-
lom z pieprzem … (Nowy Olesiec); przypra-
wia sie przypraw… różnymi przyprawami 
(Jarocin); przyprawy sól pieprz … (Cieśle); 
jabka z przyprawami … (Kotlin); no bierze 
sie … bynajmni troche szynki innego tam 
jeszcze boczku i tak dalej i sie mieli w ma-
szynce … z przyprawami i … (Kuczków); 
śledź cebulka i śmietanka … przyprawy … 
(Pleszew); sypiesz peklosól … dodajesz … 
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przyprawy … czosnek … tyn … ziele an-
gielskie pieprz … i to peklujesz … (Tomice); 
piernik … gdy sie robi … głównym skład-
nikiem piernika jes przyprawa … korzenna 
… oraz miód … monka jajka … i powidła 
… (Sośniczka); (Broniszewice); (Józefów); 
(Kotlin); (Lenartowice); (Wieczyn); (Wi-
taszyce).

przyprawiać – przyprawić – ‘do-
dawać przypraw do potrawy’: makiełki? … 
kluchy z makiem … […] znaczy przypra-
wiony mak … urobiony taki już … z przy-
prawami z rodzynkami … z tym … z cu-
krem … (Wieczyn); no to jes właśnie tam 
podgardle wontroba … to wszysko bardzo 
drobniusieńko mielone przyprawiane … kó-
niecznie majeranek tam musi być dodany 
sól pieprz … i to jes wontrobianka … (Ple-
szew); przyprawić … (Jarocin); przyprawia 
sie … (Pleszew); ser sie smazy i … i przypra-
wia sie do smaku … (Józefów).

przyprawić → przyprawiać.

przyrzondzać – przyrzońdzić – 
‘przygotowywać jedzenie’: nie wiem nigdy 
tego [=ozorów] nie jadłam i nie robiłam … 
wiara tam robi ale … ja tam nigdy tego nie 
… nie tego … nie przyrzondzałam … (Wi-
taszyce); plindze … […] no przyrzondza-
ło sie tarło sie na tarce … dosypało sie mon-
ki … cebulkę … i sie smażyło na głembokim 
tłuszczu a można je jeś z … z tym cukrym 
… z  kwaśnom śmietanom … (Sośniczka); 
zupe mlecznom z dyni można przyrzońdzić 
… (Marszew); (Kotlin); można krem przy-
rzońdzić zupe można … przyrzońdzić … 
(Pleszew); może to być golonka gotowana 
w warzywach i w przyprawach … a może to 
być golonka podawana w piwie też … w od-
powiedni sposób przyrzondzona … (Grodzi-
sko); przyrzondza sie … (Pleszew).

przyrzońdzić → przyrzondzać.

ptysia – ‘rodzaj ciastka w kształcie prze-
ciętego woreczka wypełnionego kremem’: 
wiecznig lub ptysia … (Sośniczka).

ptyś – ‘rodzaj ciastka w kształcie prze-
ciętego woreczka wypełnionego kremem’: 
[Śmietanę słodką] można … przygotować 
deser można jom ubić … do ptysi do … do 
ciasta … do tortów … (Grodzisko); to jes 
ptyś … albo wiecznik … (Pleszew); (Cieśle); 
(Witaszyce).

pufa – ‘miękki, niski taboret, całkowicie 
pokryty obiciem’: pufa … (Witaszyce).

pukać → płukać.

pulchny – ‘o cieście: mający dużo pęche-
rzyków powietrza’: no … robie [pączki] … 
no bio… tyż robie zaczyn z drożdży potym 
dodaje kilo monki … osim żółtek … tłuszcz 
… mleko … no wyrobióm odstowióm do 
wyrośnińcio … […] musisz tak … wybijać 
… ciasto … żeby sie napowieczszyło … nie? 
… bo im wiyncy jes powieczsza tym jes … 
pulchniejsze … no … (Tomice).

puszka – ‘blaszany, cylindryczny pojem-
nik zamykany hermetycznie; też: podob-
ny pojemnik z wieczkiem’: w naszej okoli-
cy jak pamientam to w Wielkanoc sie przede 
wszystkim szczszelało z  różnych tam … 
urzondzeń typu jakiś puszek … z karpitu … 
z kany takiej od mleka dużej … im wiencej 
huku tym lepiej było … (Lenartowice).

pynknońć → penknońć.

pyszny – ‘wyjątkowo smaczny’: [R1:] 
zwykły ser musioł uj… ugnić … [R2:] no 
… żeby nabrał odpowiedniej konsysten-
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cji … i potem sie go smażyło … na troszke 
tłuszczu … smażyło … dodawało sie kmi-
neg albo zielony koperek … był pyszny … 
(Grodzisko); to jes tak zwany bóbr … i to 
sie łupał… łupinki wyrzycało te zielone a to 
sie gotowało … pyszne jedzonko … (Nowy 
Olesiec); jeszcze do tego kiedyś sie gotowa-
ło kawe zbożowom z mlekiem i to sie popi-
jało przy … tym naleśniku i to było pyszne 
… (Pleszew); jak ten słoik wystygł to wtedy 
moja mama zanosiła te … słoiki do piwni-
cy i zimom przynosiła i było bardzo pyszne 
miensko … (Broniszewice); (Lenartowice); 
(Marszew).

pyza – 1. ‘kluska z ciasta drożdżowego 
gotowana na parze’: pyzy … […] monka 
pszenna sól jajka … woda … i zarobić ciasto 
… ciasto urośnie co najmiej godzine … ro-
bić z tego okrongłe kluseczki … na pare pod 
przykryciem parować … (Pleszew); pyzy … 
[…] monka jajko drożdże woda … sie ura-
bia sie … te … rosnóm garujóm jak to sie 
mówi … no i potem sie wykłada na ten … 
i na parze sie gotuje … (Witaszyce); pyzy … 
[…] najpierw robi sie ciasto drożdżowe … 
bardzo prosty sposób drożdże sie … robi sie 
… taki … zaczyn z drożdży … można dodać 
troszeczke cukru … a mogom być bez cukru 
… i gotuje sie je … na … w garnku … kła… 
na garnku kładzie sie … pieluche … czy spe-
cjalne … tak zwane … cidełko … […] tetro-
wom albo takom gaze spec… gaze nawet … 
i sie … przykrywa … kładzie sie tu później 
te … powycinane ciastk… ciasto na tom … 
pieluche … czy tam na tom gaze … przykry-
wa sie jakomś miskom … i one sie w ten spo-
sób … na parze ugotujom … (Broniszewi-
ce); pyzy lub parochy … (Marszew); pyzy 
… […] tak jak każde ciasto drożdżowe … 
monka drożdże mleko sól cuker oliwa … jaj-

ko … no najpierw czszeba … dokonać ta-
kiego rozdrobnienia drożdży żeby chwile … 
się rozpuściły i z mlekiem w ciepłym miej-
scu stawiamy na jakiś … na pare minud na 
dziesieńć minut … może troche dłużej … 
i do … tego roztworu jak już troche urosnom 
dodajemy … monkę … cukier … cukru nie-
dużo oczywiście … do smaku … przykrywa-
my ściereczk… wymieszamy dokładnie … 
dodajemy również jajka … i oliwę … wszy-
sko dokładnie wyrabiamy … i  ocstawia-
my na … około pół godziny … po … tym 
jak ciasto podwoj swojom już objentość … to 
… przygotowujemy … pyzy … ja najczeń-
ściej robie to w tyn sposób że rozwałkowuje 
ciasto na około wysokości jednego centyme-
tra … i szklaneczką … odmierzam takie … 
okrongłe kuleczki … gotujemy na parze pod 
przykrycim … sprawdzam czy już są ugoto-
wane to … około … czasami dziesieńć minut 
… moze troche dłużej … (Marszew); droż-
dżowe kluski gotowane na parze? … pyzy … 
[…] robi sie zaczyn z drożdży … jak droż-
dże wyrosnom … kładzie sie je do monki … 
leje sie mleko żółtka szczypta soli … odro-
bina cukru … wyrabia sie ciasto jak ciasto 
wyrośnie formuje sie kluski … no i gotuje 
sie je na parze … pare minut … (Wieczyn); 
(Józefów); (Sośnica); 43; → pyzy na ła-
chu; 2. ‘kluska z surowych, startych ziem-
niaków’: bliny to som takie pyzy ziemnia-
czane … (Pleszew); pyzy ziemniaczane … 
(Grodzisko).

pyzy na łachu – ‘kluska z ciasta droż-
dżowego gotowana na parze na tkaninie 
rozciągniętej nad gotującą się wodą’: pyzy 
na łachu … tak … to jes gaza była i … […] 
gumkóm a dzisiej maż a dzisiej co masz? … 
duże sitko … (Pleszew).
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rano – przysł., ‘wcześnie, o świcie’: [Je-
dzenie przygotowane na święta] we Wiel-
kóm Sobote dopiro … jak sie przy… na wie-
czór … to troche mogło sie zjeź ale tak to nie 
… rano czea było czekać … (Cieśle).

rant – ‘skrajna część jakiejś rzeczy; kant’: 
rant stołu … (Tomice); rant … no rant … 
może to być brzeg stołu na przykład … (Le-
nartowice).

razowiec – ‘chleb upieczony z mąki gru-
bo mielonej, zawierającej otręby’: [Ciemny 
chleb nazywano] razowcem … (Sośnica); 
(Broniszewice).

razowy – ‘o chlebie: upieczony z gru-
bej mąki zawierającej otręby’: (Józefów); 
(Marszew); (Pleszew); (Wieczyn); (Wita-
szyce).

receptura – ‘przepis sporządzenia cze-
goś’: receptura jes tak że bierze sie tam ja-
kieś wiadro czy inne naczynie … przegoto-
wanom wode … i sypie sie po kolei sól i sie 
miesza i taki sposób domowy to był że tak 
długo sie dodaje tej soli aż … jajko po pro-
stu wypływa … surowe jajko jak wypływa 
to znaczy że genstoź już jez odpowiednia 
soli jes dosyć … […] potem sie dodaje przy-
prawy jakie tam sie lubi … ziele angielskie 
… lubczyk … czy tam magi można dodać 
… już takiego gotowego … czosnek … i … 
w tym kilka dni powinna tam w zależności 

od wielkości szynki kawałka miensa … po-
winno sobie tam leżakować … po czym wła-
śnie sie weńdzi … (Lenartowice).

region – ‘teren o określonych cechach 
geograficznych, kulturowych lub gospo-
darczych’: w naszym regionie sie mówi tyt-
ka … ale to jes torybka … (Sośnica).

regionalny – ‘występujący tylko w ja-
kimś regionie, charakterystyczny dla któ-
regoś regionu’: [Metka] [R1:] a! to taka re-
gionalna kiełbasa uona nie jes parzona nic 
tylko wendzona … [R2:] surowa drobno 
mielona kiełbasa … (Pleszew).

reklamówka – 1. ‘papierowa torba do 
przenoszenia żywności’: (Sośnica); 2. ‘fo-
liowa torebka sprzedawana lub dodawana 
w sklepie do zakupów’: (Sośnica).

restauracja – ‘lokal gastronomiczny, 
w którym można zjeść i wypić’: [Knajpa to] 
restauracja … (Lenartowice).

reszta – ‘pozostałości po czymś’: wziął 
reszte [z kolacji wigilijnej] co tegó i szed go-
spodarz dać zanieź jedzenia … do swoi ty … 
czszody … (Pleszew).

resztki – ‘pozostałości po czymś, np. 
po jedzeniu’: no karmiło sie [świnie] głów-
nie gotowanymi ziemniakami … kiszonka-
mi … i ziarnami zbóż … i jakimiź resztkami 

R
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z obiadu … (Broniszewice); [Gospodarz po 
kolacji wigilijnej] szed do … inwyntarza … 
i nióz resztki z tego i … opłatek … (Sośnica).

rezolekcja, rezulekcja, rezu-
rekcja – ‘pierwsza msza odprawiana 
w  Wielkanoc wcześnie rano’: rezurekcja 
jez odprawiana o szóstej rano … (Pleszew); 
[Czy przed wyjściem na rezurekcję można 
było coś zjeść?] raczej nie … w zależności 
od domowników i od tradycji … (Pleszew); 
rezurekcja … […] o sósty … (Grodzisko); 
[R1:] no raczej nie [jadło się przed rezu-
rekcją] bo kiedyś … chodziło sie do komu-
nii a jak do komunii ś… szłaś to nie … nie 
wolno było jeś … [R2:] tak … ale to była 
pir… te rezurekcja to jes pirszo msza rozu-
misz była wtedy o świcie któ tam … mioł 
czaz jeś … (Grodzisko); główne śniadanie 
było [po] rezulekcji … (Tomice); nig nie jad 
… rano po rezurekcji … nie jad na wieczór 
… (Sośnica); no tylko te co były w koszycz-
ku do świencenia przeważnie sie ja… ja-
dło w Wielkom … w Niedziele po rezurekcji 
… (Jedlec); (Cieśle); (Kotlin); (Kuczków); 
(Lenartowice); (Sośniczka); rezulekcja … 
(Broniszewice); rezolekcja … (Pleszew).

rezulekcja → rezolekcja.

rezurekcja → rezolekcja.

rodzice – bez l. poj., ‘mama i tata’: ludzie 
obdarowywali sie pisankiami … […] rodzi-
ce dzieciom … dziadkowie wnukom swoim 
dzieciom … (Sośniczka); [Pisanki dawały] 
dzieci rodzicóm rodzice dziecióm … (Kucz-
ków); [Pisanki] przeważnie rodzice dawali 
dzieciom … (Pleszew); to świniobicie pole-
ga na tym że … polegało kiedyś … polega-
ło na tym że … sprowadzało sie rzeźnika … 
tyn … ten rzeźnik zabijał w domu zwierze 
… ale to tak … z … u nas to było tak że z oj-

cem z moim ojcem … i … rodzice pilnowa-
li żebyśmy my nie byli przy tym zabijaniu 
świni … i bardzo dobrze … (Broniszewice).

rodzina – ‘osoby związane pokrewień-
stwem i powinowactwem’: a oc spodu był 
jeszcze zrobiony taki piedz i chleb sie piekło 
… tak że … moja rodzina była doś duża … 
i moja mamusia … i ja potem też piekłam 
… chleb na sześ bochenków chleba taki 
duży p… był piec … (Nowy Olesiec); [Pi-
sanki darowywano] u nas miendzy człon-
kami rodziny … (Pleszew); [Na kolację wi-
gilijną] dwanaście potraw sie przygotowuje 
… można też włożyć siano pod … obrus … 
czyta sie Biblie i łamie sie opłatkiem z rodzi-
nom i jeszcze sie … zostawia jedno naczynie 
dla gościa … (Pleszew); [Czy był praktyko-
wany zwyczaj obdarowywania się pisanka-
mi w Wielkanoc?] no u naz jeszcze jest … 
[Jak to wygląda?] na przykład pod kościo-
łem zamieniam sie znajomymi … […] kie-
dyś tak było że w rodzinie sie obdarowywa-
ło jeden drugiemu dawał … albo narzeczeni 
sobie dawali … (Lenartowice); [Na Wielka-
noc] u nas było tak … że jajka które były 
ugotowane były krojone na mniejsze kawa-
łeczki … i kładzone na… każdymu na talerz 
… w naszej rodzinie tak było … i do tej pory 
tag jest … (Pleszew); pamiyntam jeszcze 
jak … byłam o wiele młoczsza … to u mnie 
w rodzinie sie kisiło kapuste … (Bronisze-
wice); (Jedlec); [Czy podczas kolacji wigi-
lijnej można było odchodzić od stołu? ] nie 
bo to sie … nazywało że to … że jes zjed-
noczenie … całej rodziny i powinni wszy-
scy siedziedź razem tak długo aż … [ostatni 
ktoś nie zje] (Sośnica).

rok → nowy rok.

rolować – ‘zwijać w rulon’: makowiec? 
… […] no pieczesz ciasto normalnie droż-
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dżowe … i późni … roz… rozrobiosz mase 
makowóm … mak czea zmielić … doprawić 
… i kładziesz w środek … na to ciasto … bo 
ciasto rozwałkowadź na to ciasto kładzież 
mak … mak … rolujesz … do pieca i mako-
wiec … (Pleszew).

rondel – ‘rodzaj garnka na długiej rącz-
ce’: rondel? … to jes taki garnek z uchwy-
tem takim dłuszym … z  jednym uchwy-
tym dłuszym … (Pleszew); smalec … kroi 
sie słonine w kosteczke i kładzie sie do ron-
dla i … i topi … (Jedlec); [Rondel] to taki 
garnek z uchwytem … (Grodzisko); [Ron-
del to] taki garnek z jednym takim długim 
… uchem … (Sośniczka); [Rondel to] gar-
nek z  jednym uchem … (Broniszewice); 
[Rondel to] garnek z ronczkom … (Sośni-
ca); [Rondel to] głembszy … głembszo patel-
nia … o! … (Pleszew); (Józefów); (Sośnica); 
19.

rondelek – ‘rodzaj garnka na długiej 
rączce’: najpierw czeba gó [=ser] zakruszyć 
… dodać trochę sody … soli … i późni na 
końcu włożyć do … rondelka i usmażyć … 
dodać jajka … (Sośniczka); no tyż w ron-
delku … (Pleszew).

rosnońć – urosnońć – wyrosnońć 
– ‘zwiększać swoją objętość’: rośnie … a tak 
zwane rucha sie … tak kiedyź mówiono 
… że ciasto sie rucha … (Pleszew); poncz-
ki … […] no robimy roszczyn z drożdży … 
i troche cukru troszeczke masła i i … mon-
ka … i jajka … i wyrobidź aż ciasto urośnie 
… (Pleszew); one [=pączki] muszom wyro-
snońć … i wrzucamy jak wyrosnom na tłusz 
… (Grodzisko); musi … ciasto wyrosnońć 
… (Cieśle); pyzy … […] monka pszenna sól 
jajka … woda … i zarobić ciasto … ciasto 
urośnie co najmiej godzine … robić z tego 
okrongłe kluseczki … na pare pod przykry-

ciem parować … (Pleszew); pompuchy … 
[…] monka jajka … i woda … sól i to sie 
wszysko wyrabia … musi to wyrosnońć … 
(Pleszew); pyzy … […] monka jajko droż-
dże woda … sie urabia sie … te … rosnóm 
garujóm jak to sie mówi … no i potem sie 
wykłada na ten … i na parze sie gotuje … 
(Witaszyce); monke przesiewamy dodaje-
my drożdże i zakwasu wody soli wyrabia-
my wszystko razem ciasto … odczekujemy 
jak wyrośnie formujemy … bochenki chle-
ba … (Marszew); w niewielkim garnuszku 
… wlewało sie ciepłe mleko … dodawało sie 
pokruszone drożdże troche monki … i czsze-
ba było troche odczekać zanim to wyrośnie 
a później … (Broniszewice); przygotowuje 
sie drożdże które sie rozpuszcza w mleku i je 
podgrzewa żeby zaczęły garować … czyli ro-
snońć do… do… dokłada sie to wszysko do 
ciasta no i … i wtedy … drożdże powodujom 
to że … ciasto rośnie … (Lenartowice); no 
rośnie … mówili kiedyś garuje … (Tomice); 
(Jarocin); ciasto rośnie albo garuje … (Wie-
czyn); jak drożdże wyrosnom … kładzie sie 
je do monki … (Wieczyn); chleb rośnie … 
wyrasta … (Sośnica); (Józefów).

roszczyn, rozczyn – ‘drożdże rozro-
bione z ciepłą wodą (lub mlekiem) i cu-
krem’: ponczki … […] no robimy roszczyn 
z drożdży … (Pleszew); należy … przygo-
tować odpowiedniom iloź monki nastemp-
nie rozczyn z drożdży jajka cukier … (Gro-
dzisko); na pierwszego dnia wieczorem … 
wykonywano zarabianie tak zwany rosz-
czyn … wsypywano monkę … do niej … do 
dzieży to jes … takie naczynie … wykonane 
z drewna … do którego … wsypywano mon-
kę … dodawano wodę … mleko … najlepiej 
mleko kwaśne … i mieszano … (Marszew).

roszczynać – ‘rozrobić drożdże z cie-
płą wodą (lub mlekiem) i cukrem’: [Żeby 
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zrobić chleb] do naczynia kładziemy monke 
… dodajemy zakwas … dodajemy wode … 
drożdże roszczynamy … no i dajemy żeby … 
urosło … zarabiamy i postawiamy … w od-
powiednie miejsce … żeby to ciasto rosło … 
(Pleszew).

rozczyn → roszczyn.

rozdrabniać – rozdrobnić – ‘dzie-
lić na małe części’: zupe mlecznom z dyni 
można przyrzońdzić … dynie gotujemy … 
najpiyrw sie struże póżnij sie rozdrabnia … 
(Marszew); po prostu czszeba je [=ziemnia-
ki] ugotować … i potem sie roz… roz… roz-
drabnia i … i wmieszuje … w jedzynie … 
dla zwierzon … (Kuczków); [Ślepe ryby to] 
zupa gotowana na samych warzywach i roz-
drobnionych ziemniakach … (Marszew); 
taka maszynka była … i  za pomocom … 
wkładało sie główke kapusty i … korbkom 
sie kreńciło … i to tak sie ładnie poszatkowa-
ło rozdrobniło sie … (Broniszewice); ten ten 
galart … czyli … najpierw sie rozdra… go-
tuje sie mienso rozdrabnia sie na na drobne 
czeńści … (Broniszewice).

rozdrobnić → rozdrabniać.

rozgotować → rozgotowywać.

rozgotowywać – rozgotować – 
‘powodować w wyniku gotowania, że coś 
staje się bardzo miękkie, rozpada się na 
drobne części lub staje się papką’: miałam 
… czeńś … troszke wody ale dynie rozgoto-
wywałam … obrana była ze skórki i rozgo-
towana na … na wrzontku … (Nowy Ole-
siec); ślepe ryby to jes postna żu… zupa … 
gotuje sie … rozgotowuje sie ziemniaki … 
i zaklepuje monkom … bez tłuszczu … (So-
śnica); wienc do kaszanki … jes potrzebna 

… świeża krew ze świni … i … no … […] 
rzeźnik … pozyskiwał tom krew prawdopo-
dobnie poćcinał … świni … gardło … i … 
ktoś podstawiał wiadro i … nie wiem tam 
… z połowe tego wiadra … upłynęło tej krwi 
i później tyn rzeźnik dosłownie … z tego co 
ja pamientam … to było tak że była potrzeb-
na kasza do kaszanki … […] i to wszysko 
było w kotle gotowane … tylko czeba było 
pilnować żeby sie nie rozgotowało … rzeź-
nik pilnował … (Broniszewice); [Na zupę 
szczawiową] zbieramy liście szczawiu … 
zagotujemy wode … roz… rozgotowujemy 
zu… tyn szczaw … dodajemy śmietane … 
muożna dodadź lane kluski … (Sośnica); 
obieramy pomidory ze skór[y] … no czsze-
ba sparzyć pomidory obradź je ze skórki po-
krajadź na ćwiartki … rozgotować … (So-
śnica).

rozklepywać – ‘zagęszczać zupę lub 
sos’: no … polewke to … mosz … bierzyż 
na przykład … szklanke … wody … szklan-
ke maślanki … i łyżke … niedużóm … ty … 
i najpierw zagotowujesz wode … do ma-
ślanki sypiesz … tyn … mónke … i to rozkle-
pujesz wlywosz do wody i tak wychodzi … 
(Tomice); [Na kotlet schabowy] bierze sie 
… schab roz… rozczszepuje sie na … rozkle-
puje sie go … (Sośnica).

rozlewać – ‘dzielić płynne danie na por-
cje’: ten ten galart … czyli … najpierw sie 
rozdra… gotuje sie mienso rozdrabnia sie 
na na drobne czeńści … później do takiego 
mienska doleje… dodaje sie żelatyny spo-
żywczej … i rozlewa sie to w małe misecz-
ki … (Broniszewice); proszek wsypujemy 
do goroncej wody … mieszam … rozlewamy 
je do miseczek … i czekamy aż [galaretka] 
stenżeje … (Pleszew).
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rozmieszywać – ‘łączyć coś, zmienia-
jąc położenie składowych elementów’: bie-
rze sie dwa litry wody … i w to wsypuje sie 
czszy łyżki … lub cztery … soli … rozmie-
szuje sie … i w to sie wkłada szynke i peklu-
je siedem dni … (Jedlec).

rozpalić → palić.

rozsypywać – ‘sypać po trochu w róż-
nych miejscach’: [Skorupki ze święcone-
go jajka] rozsypywano w ogrodzie … (Ple-
szew).

roztwór – ‘mieszanina dwóch różnych 
substancji’: pisanka … […] malowano jo 
… zanurzano w roztworze bibuły i … (Ple-
szew).

rozwałkować → wałkować.

roźcińczyć – ‘zmniejszyć zawartość al-
koholu, dodając wody’: na korbol … to mó-
wiono … tanie wino … roźcińczone wodom 
… albo można mów… na dynie tyż można 
mówić korbol … (Marszew).

ruchać sie – ‘o cieście: zwiększać swoją 
objętość; rosnąć’: rośnie … a tak zwane ru-
cha sie … tak kiedyź mówiono … że ciasto 
sie rucha … (Pleszew).

rulon – ‘tu: wałeczek’: szagówki … […] 
też sie zagniata ciasto … w taki rulon i sie 
… (Witaszyce).

rulonik – ‘tu: wałeczek zwinięty z dwóch 
warstw’: z miensa czy biszkoptowóm? … ro-
lade? … no to ubijamy jajka … dosypujemy 
monki cukier … i pieczemy … i po upieczeniu 
… posypujemy ściereczke cukrym i zwijamy 
… zwijamy na na … rulonik … (Sośnica).

rumatyczny – ‘związany z chorobą sta-
wów’: stazi lu… starsi ludzie przynajmni 
… jak to mówionc … wkładali to [=młode 
pędy sosny] w spirytus czy w denature i … 
i wkładali to w jakieś ciepłe … i cimne miej-
sce … i to musiało stadź na … na dłuższy 
czas … po dłuższym czasie … używali to 
do smarowania … okolic rumatycznych … 
(Kuczków).

rura – ‘długi przewód o okrągłym prze-
kroju’: no piedz jes połonczony … z … do ko-
mina tym … rurom … (Pleszew).

ruski → pierogi ruskie.

rusz, ruszt – ‘osadzone w ramie żela-
zne pręty’: a. ‘umieszczone nad źródłem 
ciepła, na których można piec’: [R1:] my 
momy gazowy piec … [R2:] mamy tylko ga-
zowy no to wiadomo że ruszt i piekarnik … 
(Pleszew); b. ‘na których w piecu pali się 
węgiel, drewno lub inny materiał’: w pie-
cu wenglowym to jez rusz … (Nowa Wieś); 
ruszt … (Witaszyce).

ruszać sie – ‘o cieście: zwiększać swoją 
objętość; rosnąć’: rusza sie … (Kuczków).

ruszt → rusz.

ryczka – ‘niewielki, niski stołek’: no ko-
biety przeważnie kobiety doiły krowy … wy-
glondało to tak że na takim bardzo niskim 
taboreciku ryczka … siadała brała wiadro 
kanne … no i doiła … późni je przecydza-
ła … najczeńściej było przecydzane przez 
pieluche … (Pleszew); ryczka albo sto-
łek [dawniej służyły do siadania przy do-
jeniu] … (Pleszew); taboret … albo ryczka 
… [dawniej służyły do siadania przy do-
jeniu] … (Pleszew); to ryczka … (Grodzi-
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sko); (Marszew); (Zielona Łąka); ryczki … 
(Nowa Wieś).

rysować – ‘nanosić na coś wzór’: niktóre 
pisanki to sóm robióne … gotujesz … potym 

rysujesz wzorek woskiem … i to wkłodosz do 
farby … (Tomice).
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sa – ‘tutaj’: chodź sa Palina … (Pleszew).

sadza – ‘czarny pył powstający podczas 
spalania węgla’: na zewnoncz jak przy ta-
kim palenisku na zewnoncz pod spodem gar-
ka to była sadza … (Nowy Olesiec); śmin-
gus-dyngus … oraz chodzili … morusali 
dziewczyny sadzom … (Sośniczka); sadza 
… no … może i sadza … wiedziałam tylko 
nie mogłam sie wisz … wyjynzyczyć … (Wi-
taszyce); sadza … (Broniszewice); (Mar-
szew); sadze … (Pleszew).

sagan – ‘duży garnek’: [Sagan to] duży 
gar na wode … (Sośnica); sagan to jes taki 
wielki garnek … (Wieczyn); 20.

saganek – ‘garnek’: garki? … no gornki 
… talyrze? … naczynia to mówili talyrze … 
i to … ale na gornki to … mówili i saganki 
… […] na talyrze tyż tak niktórzy mówióm 
skorupy … (Tomice).

salaterka – ‘niewielka miseczka, naj-
częściej do sałatki lub deseru’: salaterka … 
służy do sałatek do galaretki … a bulionyw-
ka to jes … z uszami … […] jak do barszczu 
na przykład o! … (Sośnica).

salon – ‘duży pokój w mieszkaniu prze-
znaczony do przebywania w ciągu dnia lub 
przyjmowania gości’: salon … […] jes to 
pomieszczynie w którym znajduje sie tele-
wizor ława dwa fotele i na tym … kóniec … 

(Kuczków); główny to jes salon … a obog jes 
… jadalnia albo … (Zielona Łąka); salon to 
jes taki pokój wypoczynkowy … (Gizałki); 
pokój dzienny czyli salon … (Lenartowice); 
salon … […] no to ten … mosz stół i … fo-
tele i … i tam siedzisz przyjmujesz gości … 
(Tomice); [Salon to] pokój jadalny … (Jaro-
cin); (Kotlin); salon pokój gościnny … (Ple-
szew); (Jedlec).

samogon – ‘produkowany w warunkach 
domowych napój o dużej zawartości alko-
holu’: zrobi sie zacier … można z żyta moż-
na z ryżu można z cukru … no i musi to 
… przejś pewna fermentacja … i zajź musi 
dojś do … gotowania tego jeśli jes dojrzały 
już … ten zacier … bo ta[k] to sie nazywa 
… i … przez parowanie schłodzenie … po-
przez skraplanie sie … oczszymuje sie z tego 
spiritus … czyli samogon inaczy … (Do-
brzyca).

schnońć – wyschnońć – ‘pozbywać się 
wilgoci, stawać się suchym’: i tak samo kieł-
baske też sie weńdziło sie suszyło gdzieś tam 
w spiżarni zawieszało sie … do góry na stry-
chu żeby wyschło … (Broniszewice); to taka 
szopa była … żeby tam był przelot żeby to 
dżrzewo … miało … mogło schnóńć … i było 
takie w miare … do palenia akurat … wysu-
szone na tyle żeby można było palić w piecu 
… (Nowy Olesiec); [Na makaron] bierzesz 
… te … monke … wode jajka … i zarobiosz 
… dosyć twarde takie ciasto i … i wałkujesz 

S
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… kroisz na … paseczki … odkłodosz żeby 
… wyschło … (Tomice).

schowanko – ‘spiżarnia, schowek’: 
[Schowanko] no to też takie pomieszczynie 
małe przy … kuchni … też może tam … słu-
żyć do różnych i zi… przede wszyskim zimne 
tam nie było pod… żadnego paleniska … ale 
to była taka a la lodówka na zime inaczej … 
nie? … i tam były i … zapasy z żywności … 
tag jak … tam różne czy miensa czy … no ta-
kie takie … no do czego? … do zimniaków 
też tam był… do ziemniaków nie ale słoiki 
przede wszyskim … no i tam takie miensne 
beczka z miensym była czy coś tam … te rze-
czy … czy wiszonce były … czeńści wendzone 
od miensa … (Nowy Olesiec); [Schowanko 
to] pomieszczenie do przechowywania żyw-
ności … i innych drobiazgów … (Marszew).

scyzoryk – ‘rodzaj składanego noży-
ka’: no jak składany nóż to tylko scyzoryk … 
(Pleszew); (Jedlec); (Józefów); (Sośnica); 
(Tomice); (Witaszyce).

sernik – ‘ciasto z masy twarogowej’: to 
zazwyczaj [na Wielkanoc] sie piecze baby 
drożdżowe i  krencone i  serniki i  mazur-
ki … (Pleszew); [Jakie ciasta pieczono na 
Wielkanoc?] głównie to serniki babki ma-
zurki a także wykonywano paschy … (Gro-
dzisko); [Na Wielkanoc] to był tort babka 
… koniecznie sernik … (Sośnica); mazurki 
babki … to sóm … świonteczne … wielkanoc-
ne … te … ciasta … mazurki i baby … ser-
niki … (Tomice); mazurek babka … wielka-
nocna … sernik … (Jarocin); słodkie … […] 
[to] różne ciasta … placek z galaretkóm ma-
kowiec sernig jabłecznik … (Sośnica); (Bro-
niszewice); (Cieśle); (Kotlin); (Sośniczka). 

serweta – ‘kawałek tkaniny zdobią-
cy stół, okrywający jego blat’: [Jak wyglą-

dał stół wigilijny?] no serweta biała oczywi-
ście … i zaś … talerze … wszysko … podane 
… no i opłateg musiał być … na środku … 
(Cieśle).

serweteczka – pieszcz., ‘niewielki ka-
wałek tkaniny zdobiący stół, meble lub 
niewielkie przedmioty’: [Święconka] w ko-
szyczku … ładna serweteczka biała i do tego 
była gryczpan … ładnie układany … na ko-
szyczku … i to tak … ładnie wyglonda … 
tyko … wstonżeczkami kolorowymi można 
było przyozdobić właśnie … koszyczek … 
(Pleszew).

serwetka – ‘niewielki kawałek tkaniny 
zdobiący stół, meble lub niewielkie przed-
mioty’: [Do święconki] no ubierano bieran-
ka koszyczek białom serwetkom … i układa 
sie … układa sie wszystko do koszyczka … 
(Pleszew).

sianko – ‘skruszona i wysuszona roślin-
ność trawiasta, którą karmi się zwierzęta; 
wykorzystywana w celach symbolicznych 
podczas kolacji wigilijnej’: [Na stół wigi-
lijny] kładło sie biały obrus pod obrusym 
sianko i ziarenka zbóż … (Sośniczka); sian-
ko pod obrusem … (Pleszew); [Stół wigilij-
ny nakrywano] białym obrusym … i pod 
spodym było sianko … (Sośnica); [Na Wi-
gilii] jedno miejsce było wiencej … sianko 
pod obrus … no prezenty … (Broniszewi-
ce); [Gospodarz po Wigilii] szedł odwiedzić 
zwierzenta z opłatkiem … i siankiem … (Ple-
szew); [Na Wigilii jest] no sianko pod ob-
rusym … jakie jeszcze zwyczaje … jedyn … 
jedno nakrycie dla niespodziewanego gościa 
… dwanaście potraw … i wszystko postne … 
nie? … no … (Witaszyce); (Wieczyn); dzie-
ci przyszy… przygotowywały w  sobote … 
w Wielkom Sobote przygotowywały koszyczki 
gdzieś tam pod krzaczkami na dworze gdzieś 
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tam … koszyczki z siankiem … […] bo za-
jonc przynosił prezenty … (Broniszewice).

siano – ‘skruszona i wysuszona roślin-
ność trawiasta, którą karmi się zwierzęta; 
wykorzystywana w celach symbolicznych 
podczas kolacji wigilijnej’: [Na kolację wi-
gilijną] stół nakrywano białym obrusem … 
pod nim układano siano … na stole zawsze 
… na talerzu opłateg i … potrawy … (Ple-
szew); w sumie było ich [=zwyczajów wigi-
lijnych] bardzo dużo … jednym z nich było 
wkładanie siana … i nakrywanie stołu bia-
łym obrusem … (Grodzisko); [Zwyczaje wi-
gilijne to] czytanie Ewangelii … dzielenie sie 
opłatkiem … no … […] zakładało sie biały 
obrus … pod obrus siano … (Marszew).

sieć – ‘instalacja, w  której płynie prąd 
elektryczny’: tag jak wspomniaam [pie-
cyk] gazowy wienc … jes poczszebna w środ-
ku butla … z gazym … albo jes to piecyg na 
prond i wte[dy] sie podłoncza … do sieci … 
(Broniszewice).

siekacz – ‘przyrząd kuchenny służący do 
rozbijania ziemniaków na miazgę, w po-
staci grubego, metalowego drutu’: siekacz 
… (Kotlin).

siorbać – ‘pijąc, wydawać głośny od-
głos’: albo to siorbież albo mlaskasz … (Wi-
taszyce).

sipka – ‘szufelka przeznaczona do wyj-
mownia popiołu z pieca’: sipka … (Nowy 
Olesiec).

skiba – ‘płaski kawałek chleba’: (Ple-
szew).

skibka – 1. ‘płaski kawałek chleba’: skibki 
chleba … (Dobrzyca); skibka albo sznytka 

… […] albo pajda właśnie … (Broniszewi-
ce); klapsztula … […] to som dwie złożone 
kromki chleba … tak zwane skibki … (Ple-
szew); klapszczule to sóm właśnie złożóne 
dwie skibki chleba … no … (Pleszew); (So-
śniczka); 41; 2. ‘gruby kawałek chleba’: 
(Pleszew).

(sklejać –) posklejać – ‘przywierać 
do czegoś’: [Na makaron] bierzesz … te … 
monke … wode jajka … i zarobiosz … dosyć 
twarde takie ciasto i … i wałkujesz … kroisz 
na … paseczki … odkłodosz żeby … wyschło 
… żeby sie nie posklejało … przesypujesz … 
mónkóm … (Tomice).

składnik – ‘element będący częścią cze-
goś’: gotujemy … wode z octu z wody z przy-
prawami … nastympnie po ostudzeniu tej 
wody dodajemy … […] wszystkie składni-
ki łonczymy i wkładamy do tego śledzie … 
(Grodzisko); składniki [rosołu] tak? … […] 
kurczak do wody … […] i włożyc włoszczy-
zne … pore selere marchew pietruśke … no 
… i przypra… no to sóm przyprawy … i oso-
lić … opieprzyć … magi … i to jes wszysko 
… pomalutku sie gotuje gdzieś do godziny 
czasu … znaczy sie … nie ma że sie goto-
wać tylko tak … tak chodzi no … (Pleszew); 
piernik … gdy sie robi … głównym składni-
kiem piernika jes przyprawa … korzenna … 
oraz miód … monka jajka … i powidła … 
(Sośniczka).

skośnie – ‘w taki sposób, że ostrze prze-
chodzi przez coś pod kątem ostrym’: sza-
gówki … […] skośnie czyli na szage sie idzie 
… (Pleszew).

skórka – ‘wierzchnia warstwa spieczo-
nego ciasta pokrywająca chleb’: roladki … 
[…] rozbija sie kawałeg miensa … posypu-
je przyprawami … dodaje kawałek boczku 
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cebuli ogórek kiszony skórkę chleba … i zwi-
ja w roladkę nastempnie smaży … (Kotlin); 
41.

skruszyć → kruszyć.

skrytka – ‘niewielkie pomieszczenie 
przy kuchni służące do przechowywania 
żywności’: no były skrytki były przy kuch-
niach takie były w pomieszczeniu to nazy-
wali skrytki … (Nowa Wieś); to jes taka 
skrytka komór…ka jak gdyby … […] przy 
kuchni … pomieszczenie takie gdzie sie 
czszymało i  zaprawy i  ganki wienksze … 
(Pleszew); suszone [owoce] to mogom być 
w skrytce … w spiżarni … (Pleszew); (So-
śnica); (Witaszyce).

skubać – ‘szczypiąc, odrywać coś od ca-
łości’: [Zacierka] no to jez monka woda 
i jajko … i potym to za… zrobisz takie … 
twardawe te ciasto … i czszysz na tartce … 
albo skubież na takie drobne … (Tomice); 
kluski skubaki robi sie z … z monki … monki 
jajka … monki i jajka … i sie uku… no kulo 
sie na takie … na … taki wałeczek i sie sku-
bie prosto na goroncom wode … (Jedlec).

skubaki – ‘rodzaj drobnych, mącz-
nych kluseczek’: kluski skubaki robi sie z … 
z monki … monki jajka … monki i jajka … 
i sie uku… no kulo sie na takie … na … taki 
wałeczek i  sie skubie prosto na goroncom 
wode … (Jedlec).

skubanki – ‘rodzaj drobnych, mącznych 
kluseczek’: [Skubanki] to sie je za… ciasto 
chyba sie zagniata i potym tak sie rzuca na 
… na wode … nie? … gotowanóm … (Wi-
taszyce); [Skubanki to] takie jak zacierki 
… […] no mónka woda jajko … […] i po-
tym skubiesz … tym … to … to zależy jak 
kto tyn… bo … jo to na przykład robie ta-

kóm kruszanke i tyn … a niktórzy skubióm 
… nie? … (Tomice); naworka … […] no 
… to jes … tyn … mleko gotujeż i … i wła-
śnie te kluski skubanki … no … wrzu… to … 
wrzucosz te kluski i to razym z tym gotujesz 
… (Tomice).

słodkie – rzecz., ‘ogólne określenie słod-
kich wypieków, deserów’: słodkie … […] 
[to] różne ciasta … placek z galaretkóm ma-
kowiec sernig jabłecznik … (Sośnica).

słodycze – bez l. poj., ‘cukierki, czekola-
da, słodkie ciastka, przekąski itp.’: [Kolęd-
ników obdarowywano] słodyczami … ja-
kimiś ciastami … owocami … (Pleszew); 
świen conka … […] [to] baranek z masła … 
pisanki … szynka kiełbasa … chleb … sól 
z pieprzym … owoce i słodycze … (Sośnicz-
ka); poświeńcić to tak … ze świenconkom sie 
szło do kościoła i ksiondz je świeńcił … po-
trawe … […] przeważnie było jajko … róż-
nego rodzaju szynki … wyroby … kiełbasa 
… no i słodycze też dzieci sobie wkładały do 
koszyczków … sól pieprz … (Broniszewice); 
świenconka … […] [to] chleb wendlina jaj-
ko sól pieprz chrzan pomarańczo różne o… 
słodycze … i bara… baranek … i bukszpan 
… (Pleszew); to zajonczek … był robiony … 
i dzieci szukały … pod krzakiem słodyczy … 
zazwyczaj to som słodycze owoce upominki 
drobne … (Pleszew); przed Wielkanocom jest 
Wielki Czwartek w którym właśnie jest … 
zajonczeg i wtedy dzieci obdarowywano róż-
nymi słodyczami upominkami … (Grodzi-
sko); [Kolędników częstowano] dzieci sło-
dyczami owocami a dorosłych pieniendzmi 
… i jakimiś sło… truneczkami … (Sośnicz-
ka); [Zając] no przynosi słodycze dzieciom 
… (Sośnica); świeńci sie sól pieprz … baran-
ka wielkanocnego … jajka właśnie malowa-
ne … słodycze … (Lenartowice); słodycze? 
… cukierki takie drażetki … (Pleszew).
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słodzić – osłodzić – ‘dodawać cukru, 
miodu itp., by coś stało się słodsze’: a kom-
pot to tyż … w kostke kroisz dynie i osło-
dzisz troche … jakieś goździki sie tam do-
daje to tego i … (Witaszyce); zupe mlecznom 
z dyni można przyrzońdzić … dynie gotu-
jemy … najpiyrw sie struże póżnij sie roz-
drabnia … i gotuje sie … i dodaje sie mleko 
… i słodzi … (Marszew).

słoiczek – ‘szklane naczynie, które moż-
na zakręcić; też: jego zawartość’: słoiczeg 
może bydź i … i garnek może być … [do 
zsiadania się mleka] (Cieśle).

słoik – ‘szklane naczynie, które można 
zakręcić; też: jego zawartość z przetwora-
mi’: [Do zsiadania się mleka służyły] bu-
telka albo słoik … (Pleszew); zakopywane 
… solone … albo w słoiki robione mienso 
… (Zielona Łąka); albo sie gotowało [mię-
so] w słoiki … i później zanosiło sie to … 
jeszcze pamientam jag moja mama goto-
waa … w słoikach … i zanosiła to do piw-
nicy na dół … (Broniszewice); jak zimom 
to były kompoty … w słoikah i sie otwie-
rało … i gotowało sie zupe owocowóm … 
(Nowy Olesiec); można je [=grzyby] wy-
płukadź i ugotować z nich zupe … można 
sprawić w słoiki … (Broniszewice); goto-
waliśmy też mienso … i wkładało sie świeże 
mienso w słoiki … i sie gotowało po dwie do 
czszech godzin … (Nowy Olesiec); [R1:] tak 
tak tak … i to szło … najlepiej zauważyć … 
jak były jakiś słoik czy jakieś takie naczynie 
ze szkła … [R2:] to serek podchodzi do góry 
… (Pleszew); jak ktoź nie miał właśnie ta-
kiej … ty ty[ch] kierzynek to sobie [masło] 
w jakiś dużym słoiku i czepał sobie czepał 
… tak? … (Pleszew); ogórki kiszone … też 
mogom być w słoikach … (Pleszew); zapa-
sy na zime to przygotowywane weki w sło-
ikach … (Marszew); babcia robi [masło] 

w słoiku … w słoiku czepali … (Pleszew); 
[Mięso] smaży sie … pokładzie sie w słoiki 
potym sie gotuje … (Gizałki); gotowało sie 
… porcje minsa nakładało … w słoiki i zale-
wało goroncym … tłuszczem … na przykład 
smalcym … i zagotowywało sie w słoiki … 
w słoikach … (Marszew); no to bierzesz ta 
minso ładnie przygotujesz … nie? … posolisz 
popieprzysz … i ugotujisz … i ugotowane 
minso kładziesz sie do słoikó[w] … i zalewa 
tym sosym … co były … pieczóne … (Ple-
szew); mienso w słoiki … no moja mama 
piekła mienso w tłuszczu kładła w słoiki za-
lewała to smalcem … i tyn goroncy smalec 
bardzo goroncy po prostu ten słoik zamy-
kał z tym miensem sam sie zamykał … (Ple-
szew); moja mama … pamientam … w swo-
im czasie bardzo lubiłam to mienso … wienc 
tak … rzeźnik … ze swojej maszynki pod-
kładał słoiki … i to było zakrencane … i go-
towane … tag jak kompoty jak przetwory … 
w takim dużym garnku … i później jag już 
ten garnek … jak ten słoik wystygł to wte-
dy moja mama zanosiła te … słoiki do piw-
nicy i zimom przynosiła i było bardzo pysz-
ne miensko … (Broniszewice); tłist … […] 
[to] słoik … zakrencony na metalowóm za-
krentke … do przetworów … do kompotów 
… (Sośnica); owoce [czarnego bzu] sie kła-
dzie … w słoig i sie zasypuje cukrym … […] 
na przezimbinie … no … (Józefów); mienso 
w słoiki robi sie z miensa mielonego z przy-
prawami … kładzie sie w słoiki … gotuje sie 
półtora godziny … i jes … dobra kiełbaska 
… (Sośniczka); 25.

słój – ‘duże szklane naczynie, które moż-
na zakręcić’: ogórki kiszone … też mogom być 
w słoikach … a dokładny opis? … kisi sie po 
prostu … no … zostawia sie na … ubija sie 
… w słoje … czy tam w beczułki … i sie zosta-
wia i to sie … zakisi … jest kwaśna kapustka 
i kwaśne ogóreczki … sie wekuje … (Pleszew).
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smaczny – ‘taki, który smakuje’: pieczo-
no ciemny chleb z monki razowej … z ta-
kiej monki która … tylko raz była przemie-
lona wienc … gruboziarnista … był to chleb 
o kolorze … ciemnym … bardzo smaczny … 
(Marszew); no wycina sie mieńsiń [=szyn-
kę] … na ogół z tylniej nogi … rozdziela sie 
to … tam som różne czeńści … najsmacz-
niejsza jez myszka tak zwana … (Lenarto-
wice).

smak – 1. ‘właściwość pokarmów od-
bierana przez człowieka podczas ich spo-
żywania’: no może być ser … taki kwasko-
wy a może być ser o … smaku naturalnym 
… (Grodzisko); [Dobre mleko poznaje 
się] [R1:] po zawartości tłuszczu … [R2:] 
smaku … (Pleszew); doprawia sie do sma-
ku i w  to sie wkłada śledzie … (Sośnicz-
ka); bóbr to jez inny smak … i tyż … zia-
renka som … ziarenka som o wiele wienksze 
od groszku … (Broniszewice); naleśnig jez 
z monki … […] mleko … dodaje sie troche 
cukru do smaku … (Jarocin); smażony ser 
też ma inny smak … jes bardziej … kwaśny 
… (Pleszew); zupke ze świeżej kapusty jes 
bardzo dobra i zdrowa … czeba jom pokro-
ić sparzyć … i zgotować … zrobić zasmażke 
… dodać … masełka … śmietanki sól trochę 
cukru do smaku … (Pleszew); ser sie sma-
zy i … i przyprawia sie do smaku … (Józe-
fów); można jom [=kapustę] posiatkować 
zmorzyć solom … i jom ukisić w beczce naj-
lepszy ma smak … dembowej … (Pleszew); 
szagówki … kopytka … […] gotuje sie ziem-
niaki … wykłada sie … dusi sie je … wy-
kłada sie na … stolnice dodaje sie do nich 
monke jajko sól … kto jag lubi jaki smak … 
można sobie dosmakować według swojego 
gustu … (Pleszew); można dla smaku za-
bielić mlekiem … albo śmietanom … (Bro-
niszewice); wendzarka … u nas była bardzo 
prosta … ponieważ była to blacha … […] 

podkładało sie drewno … jakieś tam … ale 
ja nie pamientam jakie … bo to ma … zna-
czenie … to drewno wpływa na smak … tyj 
kiełbasy … (Broniszewice); jałowy to … 
bez smaku … (Kotlin); (Kuczków); (Mar-
szew); (Wieczyn); (Witaszyce); 2. ‘upodo-
banie’: szparagowom przeważnie sie robi 
lanom kluseczk-albo można zasypać leciu-
teńko kaszkom mannom … to każdy według 
smaku uznania co kto lubi … (Pleszew). → 
mieć smak, mieć smaka.

smaka → mieć smake.

smakować – 1. ‘mieć jakiś smak’: kociub-
ki no … rośnie to na krzewie … jakkolwiek 
by nie było … i jes to … poczóntkowo jes to 
w kolorze takim … czerwónawym … jak sie 
dojrzeje jes to czarne … i smakuje … taki 
ma … kosmaty smak … (Kuczków); 2. ‘po-
dobać się pod względem smaku’: [Do czer-
niny] jeszczy można włożyć … owoce różne 
do smaku … można włożydź i soli i cukru 
żeby to wszysko smakowało bardzo dobrze 
… (Pleszew); [Mieć długie zęby to] nie lu-
bić czegoś … coś co nie smakuje po prostu 
… no … (Marszew); [Przebierny] no że wy-
brzydza … nie wszysko mu smakuje … (Wi-
taszyce).

smakowy – 1. ‘nadający, poprawiający 
smak’: no bigos przygotowuje sie z kwaszo-
nej kapusty wiync czszeba mieć kwaszonom 
kapuste … warzywa … mienso … a jako do-
datki … smakowe to grzyby na przykład su-
szone … pieprz i sól … (Pleszew); 2. ‘mają-
cy jakiś smak’: no i to jest taka taka woda 
już smakowa i nazywa sie wywar … (Nowy 
Olesiec).

smarować – posmarować – ‘powle-
kać jakąś powierzchnię warstwą półpłyn-
nej substancji’: rolada … […] rozbijo sie 

Słownik pleszewski.indd   134 04.02.2020   11:40:38



SPAGETI

135

kawałek miensa … nakłada sie … smaruje 
sie musztardom nakłada sie ogórek … ogó-
rek cebulke … i kawałek boćku … kawa-
łek kiełbasy zwijo sie … i piecze … (Jedlec); 
[Żeby ciasto nie kleiło się do rąk] można 
posmarować … rence troszeczke oliwom … 
albo monkom … (Sośnica).

smoczek – ‘gumowa zabawka, którą nie-
mowlę ssie’: do ssania … dawno tymu nie 
było smoczka tylko było … w tym … w ja-
kimś … z tym … szmatce … dawało sie tam 
jakić coś … i dziecko sobie ssało to … kiedyś 
smoczków nie było … dawno temu … (Zie-
lona Łąka); [Smoczki były] chyba gumo-
we tylko … nie wim … kiedyś dawno daw-
no tymu to tam wionzali z tego … no … […] 
z materiału … wynzołek … i w środek tam 
cukru albo czegó dosypali i tak dziecko ssa-
ło … no … (Witaszyce); jag już młoczsze ro-
dzeństwo to miaam … to wiem że smocz-
ka nie było … (Nowy Olesiec); smoczek … 
(Pleszew); (Broniszewice).

sobota → wielka sobota.

soda – ‘biały proszek dodawany do cia-
sta, by wyrosło’: należało skruszyć ser bia-
ły … posypać go delikatnie sodom … ocsta-
widź na jeden dzień w ciepłe miejsce … i na 
kolejny dzień … można z tego było robić ser 
smażony … (Grodzisko); ser podsuszano 
… zakruszało sie go dodawało sie troszecz-
ke sody … jak zgliwiał … to sie smażyło … 
(Sośniczka); czeba biały ser czeba zakru-
szyć … można posypać solą … albo jeszcze 
sodom do tego … (Pleszew).

somsiad – ‘osoba mieszkająca w pobli-
żu, niedaleko’: [Iść na] [R1:] szaber … […] 
do somsiada na jabka … [R2:] no … albo 
na inne owoce … (Pleszew); szaber … […] 
iść … wkraść sie w  jabka … do somsiada 

… (Marszew); [Pisanki] kiedyś tak … […] 
sómsiadom sie dawało czy tam … dziecia-
kóm … (Gizałki).

sos – ‘zawiesisty płyn stosowany jako do-
datek do dań’: zależy jakie śledzie masz … 
jag masz słone to musisz wymoczyć … no 
i potym robisz taki … sos ze ś… zalewosz 
śmietanom i … (Sośnica); [Na mięsie jest] 
zupa … krupnik … na przykład … sos … 
(Cieśle); ugotowane ozory do mienkości … 
podawano w sosie chrzanowym … (Mar-
szew); [Na obiad je się] zupe pyry … su-
rówke sos … kompot … (Sośnica); szare jaja 
to sóm w sosie … sar… szarym … w szarym 
sosie który robi sie z karmelu … cukier … 
[…] pali sie … (Pleszew); [Na kolacji wigi-
lijnej były] pierożki no i polane tym sosym 
grzybowym … (Grodzisko); [Szare kluchy] 
z kwaszónom kapustóm najlepsze … […] so-
sem … polane boczkiem … (Pleszew); sza-
re kluchy to potrawa wielkopolska … […] 
bardzo dobry dodatek do … wszelkiego ro-
dzaju sosów … do kapusty duszonej … do 
gulaszów … (Marszew); szare kluchy no to 
mówie te przyciroki … z kapustóm … ze zu-
póm … […] … abo sosym polone … (Józe-
fów); rolmopsy to też … to som śledzie … 
z cebulom … i ze sosem pomidorowym … 
(Broniszewice); zwija sie to wszysko i sie 
piecze … w brytfannie … no i powstajom 
pyszne roladki … dobry sos … (Lenartowi-
ce); czea je [=grzyby] porzonnie oczyścić … 
umyć … no i zależy co sie chce z nich zro-
bić … albo ugotować … i zamarynować … 
albo zrobić sos … albo ususzyć … (Wie-
czyn); [Na sos musztardowy] do buliony 
dodajemy musztardę śmietanę monkę i ma-
sło pieprz oraz sól … (Pleszew); sos grzybo-
wy … (Dobrzyca). → szary sos.

spageti – ‘rodzaj makaronu w postaci 
długich nitek; też: potrawa z tym makaro-
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nem’: [R1:] no jag na przykład ja to robię bo 
moje wnuczki lubiom … jak sie to mówi no? 
… fi leti … [R2:] fi lety … [R1:] spageti … to 
oni lubiejóm właśnie z … mienskiem mielo-
nym wieprzowym … tylko właśnie z piersi 
kurczaka kroje na małe kawałeczki … i ro-
bie wtedy … spageti … (Pleszew).

spalać – ‘niszczyć w ogniu’: [Skorupki ze 
swięconego jajka] spalało sie … spalano … 
(Pleszew); spalało sie [skorupki ze święco-
nego jajka] … nie było wolno ich wyrzucidź 
na podwórko … (Kuczków).

sparzać – ‘poddawać coś działaniu 
wrzątku’: no to sparzydź i  to [=szczeci-
nę] … no to … golom po prostu … tak skra-
biom … zeskrabujóm te włosy … sparzajom 
… (Pleszew); najpierw sie sparza ten mak 
… późni sie przekryńci przez maszynke … 
(Pleszew).

sparzyć → parzyć.

spiritus, spirytus – ‘roztwór wodny 
(co najmniej dziewięćdziesięcioprocento-
wy) alkoholu etylowego’: [Z ziemniaków] 
można robić frytki cipsy … można robić 
spirytus … można zrobić krochmal … (Le-
nartowice); frytki som … cipsy … ludzie też 
robiom z tego [=ziemniaków] … właśnie al-
kohol … spirytus … (Pleszew); ponczki … 
no z żółtek … żółtka uciera sie z cukrym do 
tegó sie dodaje cukru waniliowego troszecz-
ke szczypte soli … to wszystko sie uciera … 
monke … spirytus … (Pleszew); faworki … 
[…] do monki dodaje sie żółtka odrobine 
spirytusu … (Pleszew); spirytus … spiryd 
inaczy … (Kuczków); stazi lu… starsi lu-
dzie przynajmni … jak to mówionc … wkła-
dali to [=młode pędy sosny] w spirytus czy 
w denature i … i wkładali to w jakieś cie-
płe … i cimne miejsce … i to musiało stadź 

na … na dłuższy czas … po dłuższym cza-
sie … używali to do smarowania … okolic 
rumatycznych … (Kuczków); zrobi sie za-
cier … można z żyta można z ryżu można 
z cukru … no i musi to … przejś pewna fer-
mentacja … i zajź musi dojś do … gotowa-
nia tego jeśli jes dojrzały już … ten zacier … 
bo ta[k] to sie nazywa … i … przez parowa-
nie schłodzenie … poprzez skraplanie sie … 
oczszymuje sie z tego spiritus … czyli samo-
gon inaczy … (Dobrzyca).

spiryt – ‘roztwór wodny (co najmniej 
dziewięćdziesięcioprocentowy) alkoho-
lu etylowego’: spirytus … spiryd inaczy … 
(Kuczków).

spirytus → spiritus.

spiżarka – ‘pomieszczenie na żywność 
i naczynia kuchenne’: takie robienie sobie 
spiżarki … (Broniszewice).

spiżarnia, szpiżarnia – ‘pomiesz-
czenie na żywność i naczynia kuchenne’: 
[R1:] można je [=masło] w lodówce [prze-
chowywać] a dawniej były takie specjalne 
spiżarnie … [R2:] nawet w ziemi … (Ple-
szew); no bo to może być komora spiżar-
nia … tak było … o! … (Zielona Łąka); i tak 
samo kiełbaske też sie weńdziło sie suszy-
ło gdzieś tam w spiżarni zawieszało sie … 
(Broniszewice); suszone [owoce] to mogom 
być w skrytce … w spiżarni … (Pleszew); 
szpiżarnia … (Pleszew).

spożycie – ‘przyjęcie pokarmu’: kro-
wa jest zwierzeńciem należoncym do gru-
py przeżuwaczy … dlatego ona po spożyciu 
pokarm przeżuwa … (Grodzisko); [Ziem-
niaki] nadawały sie do spożycia można je 
było … ostrugadź ugotowadź albo podawać 
zwierzentom … (Broniszewice); [Jatka to] 
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miynso które sie nie nadaje do spożycia … 
(Jarocin).

spożyć → spożywać.

spożywać – spożyć – ‘zjadać, przyj-
mować pokarm’: spożywamy obiad … (Ple-
szew); można też je [=skorupki ze świę-
conego jajka] … praktycznie zmiażdżyć 
… i  też spożyć … albo można też wysy-
padź na pola … (Pleszew); dopiero po po-
świenceniu świenconki … można spożywać 
… (Pleszew); [Jedzenie ze święconki] no 
przyniesione było do domu … ale dopiero 
spożywane w Niedziele … w Piersze Świento 
Wielkanocne … na śniadanie … (Bronisze-
wice); nigdy nie spożywaliśmy tego jedze-
nia [=przygotowanego na Wielkanoc] bo 
… w Wielkom Sobote jeszcze pościliśmy … 
(Broniszewice).

spożywczy – ‘przeznaczony do jedze-
nia przez ludzi’: [Ziemniak] może być wy-
korzystany … na monczki ziemniaczanom 
spożywczom alkohol … (Kotlin); dodaje sie 
żelatyny spożywczej (Broniszewice); (Ple-
szew).

spraszać – ‘zapraszać wiele osób i gro-
madzić ich w jednym miejscu’: spraszanie 
gości którzy … którzy sie nie znaleźli na we-
selu … sie spraszało na tak zwany ogon … 
czyli koniec wesela … (Lenartowice).

sprawić – ‘przygotować potrawę’: można 
je [=grzyby] wypłukadź i ugotować z nich 
zupe … można sprawić w słoiki … (Broni-
szewice).

sprenżynka – ‘zwinięty spiralnie drut 
przyciskający szklaną pokrywkę do słoika’: 
należy je [=mięso] … podsmażyć … ugotować 
… na… nakłaś do słoików … założyć gumki 

… potem to wszysko … sprenżynki na wierzch 
zagotować … i … tak … sie spasteryzuje … 
robi sie podciśnienie … zamknie i  można 
w chłodnym miejscu w piwnicach przeważnie 
… przechowywać … (Lenartowice).

spróbować → (próbować).

spryt – ‘roztwór wodny (co najmniej 
dziewięćdziesięcioprocentowy) alkoholu 
etylowego’: no spryd no jes to alkohol tak 
czy nie inaczy do … do wypicia i do spoży-
wania … (Kuczków); (Dobrzyca).

(sprzontać –) posprzontać – ‘tu: 
usuwać naczynia ze stołu’: posprzontać … 
(Kotlin); (Witaszyce).

sprzontnońć – 1. ‘zebrać z pola’: [Bu-
raki trzeba] zasiać … późni ohakać … no 
i sprzóntnóńć … (Józefów); 2. ‘tu: usunąć 
naczynia ze stołu’: sprzontnońć … (Jedlec); 
(Tomice).

ssać – ‘rozpuszczać śliną coś trzymane-
go w ustach’: kiedyś dawno dawno tymu 
to tam wionzali z tego … no … […] z ma-
teriału … wynzołek … i w środek tam cu-
kru albo czegó dosypali i tak dziecko ssało 
… no … (Witaszyce); dawno tymu nie było 
smoczka tylko było … w tym … w jakimś 
… z tym … szmatce … dawało sie tam ja-
kić coś … i dziecko sobie ssało to … (Zielona 
Łąka); może być takie warzywa coś … owi-
niente … w pieluche w starszych czasach … 
żeby dziecko ssało … (Broniszewice); moja 
mamusia tam robiła … takom szmateczke 
wkładała troche cukru w to i to ja… i to było 
jako smoczek dla dziecka … nie? … ssało 
i usypiało przy tym … (Nowy Olesiec).

ssanie – ‘poruszanie wargami i językiem 
tak jak niemowlę przystawione do piersi 
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matki’: do ssania … dawno tymu nie było 
smoczka tylko było … w tym … w jakimś 
… z tym … szmatce … dawało sie tam ja-
kić coś … i dziecko sobie ssało to … kiedyś 
smoczków nie było … dawno temu … (Zie-
lona Łąka); i robiło sie ze szmatki zawijało 
sie … cukier w szmatke i dawało sie dziecku 
do ssania … (Marszew).

stajenka – ‘pomieszczenie dla koni i in-
nych zwierząt; tu: miejsce narodzin Chry-
stusa’: opłatek kolorowy przeznaczony był 
… dla krówek … z tego wzglendu że znaj-
dowały sie one w stajence u Jezusa … (Gro-
dzisko).

stal – ‘ciemnoszary metal, stop żelaza 
i m.in. węgla’: no normalne garki … takie … 
aluminiowe … nie! … te … emaliowane czy 
… czy … czy ze stali nierdzewnej teraz som 
tam … (Sośnica).

stalka – ‘stalowa osełka do ostrzenia’: 
oszczsze noże na … dużyj takij piaskowej 
osełce … a późni na marmurce … a jesz-
cze późni na starce … czyli marmurka jes … 
z marmuru … taki specjalny do oszczszenia 
… a stalka to jes ze stali specjalne zrobiona 
do … oszczszenia taka … jakby … magne-
tycznie … żeby sie to oszczsze wyrównało … 
(Dobrzyca).

staropolski – ‘tu: bardzo dawny’: to 
grzyby jadalne no w  staro…polskiem … 
w  staropolskim określeniu … w  Wielko-
polsce … mówiono na nie bedki … (Mar-
szew).

starszy – rzecz., ‘osoba dorosła’: były 
tradycje że chodzili … z… kolendnicy … 
[…] za diabłów za … za kominiarzy … […] 
no teraz to wiyncy dzieci ale przedtym to 
starsi chodzili też … (Sośnica).

stawiać – ‘umieszczać naczynie z wodą 
na kuchence, na ogniu, by ją podgrzać 
lub zagotować’: gotuje sie rosół … no … 
z miens… mienso musi być … […] stawiamy 
gotujemy … no … (Zielona Łąka).

stolnia – ‘drewniany blat, na którym się 
zagniata i wałkuje ciasto’: duża deska do 
wyrabiania ciasta … stolnia … (Sośnica).

stolnica – ‘drewniany blat, na którym 
się zagniata i wałkuje ciasto’: szagówki … 
kopytka … […] gotuje sie ziemniaki … wy-
kłada sie … dusi sie je … wykłada sie na … 
stolnice dodaje sie do nich monke jajko sól … 
(Pleszew); (Sośnica): 28.

stołeczek – zdr., ‘mebel do siadania, 
bez oparcia i poręczy, najczęściej na wyso-
kich nóżkach’: taki stołeczek to był … […] 
od tego w zależności gdzie on tam był usta-
wiony jag niski przy piecu bo sie siedziało 
przy piecu i grzało … albo też przy stole … 
taki wyższy żeby można było usiońź i … jeś 
posiłek … (Nowy Olesiec); na takim … sto-
łeczku … (Cieśle); (Zielona Łąka).

stołek – ‘mebel do siadania na wyso-
kich nóżkach, bez oparcia i poręczy’: rycz-
ka albo stołek [dawniej służyły do siadania 
przy dojeniu] … (Pleszew); taboret … albo 
stołek … (Witaszyce); stołek … (Sośnica); 
(Broniszewice).

stół – ‘mebel z blatem, stojący na nogach, 
przeznaczony do przyrządzania i  spoży-
wania pokarmów’: główny mebel [w daw-
nej kuchni] był kredens … […] kredens 
… i isz… oczywiście stół … (Nowa Wieś); 
[Dawniej w  kuchni były] kredens stół 
i krzesła … […] no i piec … ale to nie mebel 
… nie? … no … (Witaszyce); nie było tak 
przyzwolenia … żeby … żeby odchodzidź 
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od stołu … po to była Wigilia żeby … ra-
zym siedzieć przy stole … (Sośnica); przy-
nosiło jakiegoś pecha no nie wim … nigdy 
sie nie … nie spotkaam żeby sie ktoś kłó-
cił … w Wigilie … przy stole … (Sośnica); 
[Wieczór wigilijny to] ubieranie choinki … 
przygotowywanie stołu … przygotowywa-
nie potraw wigilijnych … no i czekanie na 
pierszom gwiazdke … […] i po wieczerzy 
kolendy śpiewamy … no … (Pleszew); [Na 
kolację wigilijną] stół nakrywano białym 
obrusem … pod nim układano siano … na 
stole zawsze … na talerzu opłateg i … potra-
wy … (Pleszew); raczej stawiało sie wszy-
sko [=potrawy wigilijne] na stole żeby … 
nie chodzić żeby wszyscy siedzieli przy sto-
le … (Sośnica); [Stół wigilijny] nakrywa-
no białym obrusem … i ta[k] jak wcześniej 
powiedziaam … jedno nakrycie było wien-
cej … sianko pod tym obrusem było … od-
świentnie … (Broniszewice); [Na stole nie 
można kłaść] butów … grzebini … czapek 
… […] bo to jes niehigieniczne i … nieeste-
tyczne … (Tomice); [Na stole] nie wypada 
kłaś tej czapki … […] butów bym nie poło-
żyła … też nie wypada butów kłaś … (Le-
nartowice); salon … […] no to ten … mosz 
stół i … fotele i … i tam siedzisz przyjmu-
jesz gości … (Tomice); no w kuchni sie gotu-
je obiadki no i w ty kuchni sie … zawsze był 
stół i sie jadło … razem … (Nowy Olesiec); 
w kuchni znajduje sie stół krzesła … teraz 
współcześnie jakiś piecyk gazowy … (Broni-
szewice); no [meble] kuchenne … tyż szafa 
stół i … nic poza tym … (Pleszew); sie odby-
wało to świniobicie to … rzeźnik zabijoł ra-
zem … z moim ojcym … mój ojciec pomagał 
… w czymś tam … w tym czym on mówił że 
ma pomóc … i były przygotowania oczywi-
ście mieliśmy specjalne … takie miejsce wy-
znaczone … dużo … był taki duży kociołek 
z wodom … bo tak rzeźnig nam … nakazał 
… tak że była goronca woda … były stoły … 

też przygotowane … płyty na kobyłkach … 
i to był taki stół … niejedyn bo tam chyba 
były czszy stoły … rzeźnik czasami przycho-
dził ze swoim pomocnikim żeby było szyb-
cij … a czasami sam … (Broniszewice); stół 
[składa się] … z blatu i nóg … (Tomice); 
(Marszew); (Zielona Łąka); 27.

strawa – ‘to, co jest spożywane’: strawa 
… (Grodzisko); (Witaszyce).

strawić → trawić.

strucel – ‘rodzaj ciasta z nadzieniem 
zwiniętego w rulon’: strucel makowy albo 
rolada … (Witaszyce); po … spożyciu tych 
… tych … różności … podajemy ciasto 
… czyli makowiec … piernik … strucel … 
(Marszew); (Cieśle).

strych – ‘pomieszczenie między stro-
pem a dachem; poddasze’: i tak samo kieł-
baske też sie weńdziło sie suszyło gdzieś 
tam w spiżarni zawieszało sie … do góry 
na strychu żeby wyschło … (Broniszewi-
ce); [Orzechy przez zimę przechowywano] 
w wiklinowych koszach … na strychach … 
(Marszew); [Jak przechowywało się orze-
chy przez zimę?] no to musi być przewiew-
ny woreg albo skrzynka taka co ma otwor-
ków dużo … wkoło po czymś tam … to musi 
być w przewiewnym miejscu żeby one nie 
zbutwiały … najlepiej to jak ktoź ma strych 
… (Pleszew).

stukać sie – ‘zderzać dwa przedmio-
ty, które wydają przy tym charakterystycz-
ny odgłos’: stukamy sie nawzajem [pisan-
kami] i … i cije piersze penknie ten … tego 
szczeńście piersze spotka coś takiego było … 
(Lenartowice); zawsze dziadek z babkóm sie 
stukli [jajkami] … kto tegó … kto mów … 
jak czyjeś pynkło to mioł … nie wim coś … 
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o co tam chodziło tak dobrze … ale tyn … 
[…] no że miałaź lepsze … lepsze uznanie 
czy tam coś … nie wiym … ale stukali sie … 
starsi ludzie sie stukali … (Tomice).

stuknońć sie – ‘zderzyć dwa przedmio-
ty, które wydają przy tym charakterystycz-
ny odgłos’: zawsze dziadek z  babkóm sie 
stukli [jajkami] … kto tegó … kto mów … 
jak czyjeś pynkło to mioł … nie wim coś … 
o co tam chodziło tak dobrze … ale tyn … 
[…] no że miałaź lepsze … lepsze uznanie 
czy tam coś … nie wiym … ale stukali sie … 
starsi ludzie sie stukali … (Tomice).

suchy – ‘pozbawiony wilgoci’: można 
je [=grzyby] też ususzyć … czyli po prostu 
nawledz na … nitke i … w jakiś zawiesić 
w takim ciemnym suchym miejscu … i one 
… sie zasuszom … (Broniszewice); [Czar-
ny łepek ma kapelusz] bronzowy a nie czar-
ny … czarny bronz … […] nie jest obślizgły 
… o! … jes tak bardziej suchy … (Pleszew); 
no na przykład można było na goroncom su-
chom patelnie … wsypywać cukier miesza-
jonc … (Lenartowice).

susz – ‘wysuszone owoce’: nastympnie po-
dawano potrawy wigilijne … […] barszcz 
lub zupa grzybowa … no … kompot z su-
szu … czyli z suszonych owoców … (Gro-
dzisko); no potrawami … tradycyjnymi [na 
Wigilię] u nas w domu zawsze był … karp 
… kompot ze suszu … (Broniszewice); susz 
owocowy … (Pleszew); (Marszew); (Wita-
szyce).

suszarka – ‘specjalne urządzenie do 
usuwania wilgoci z potraw’: teroz to sie po-
winno suszyć [grzyby] w  piekarniku sóm 
specjalne suszarki … (Pleszew).

suszki – ‘wysuszone owoce’: (Marszew).

suszony – ‘o owocach i grzybach: po-
zbawione wilgoci, by można je było długo 
przechowywać’: dobra kapucha … i mien-
ska różne rodzaje i kiełbaski troszke i przy-
prawy … grzybki suszone … i bigosik jak ta 
lala … (Grodzisko); no bigos przygotowuje 
sie z kwaszonej kapusty wiync czszeba mieć 
kwaszonom kapuste … […] a jako dodatki 
… smakowe to grzyby na przykład suszone 
… (Pleszew); nastympnie podawano potra-
wy wigilijne … […] barszcz lub zupa grzy-
bowa … no … kompot z suszu … czyli z su-
szonych owoców … (Grodzisko); [Potrawy 
wigilijne to] karp pieczóny ryba w szarym 
sosie kapusta z grzybami kompot z suszo-
nych owoców makiełki … (Sośniczka); su-
szone [owoce] to mogom być w skrytce … 
w spiżarni … (Pleszew); kompot ze suszó-
nych owoców … (Sośnica); [Potrawy wigi-
lijne to] zupa z suszonyh owoców … karp 
smażony pierogi … z  kapustom i  grzyba-
mi … makiełki … śledź w śmietanie barszcz 
czerwony z uszkami … i zawijany makowiec 
… (Marszew); kompot z suszonych owoców 
… […] jabka śliwki gruszka … to wszystkie 
to taki mieszany był kompot … (Józefów).

suszyć – ususzyć – wysuszyć – za-
suszyć – ‘sprawiać, że coś staje się suche, 
pozbawione wilgoci’: można je [=grzyby] 
wypłukadź i ugotować z nich zupe … można 
sprawić w słoiki … można je też ususzyć … 
czyli po prostu nawledz na … nitke i … w ja-
kiś zawiesić w takim ciemnym suchym miej-
scu … i one … sie zasuszom … (Broniszewi-
ce); no można też było weńdzidź na przykład 
… miensko i później suszydź i tak troszecz-
ke … to przez jakiś czas … było trwałe … 
i tak samo kiełbaske też sie weńdziło sie su-
szyło gdzieś tam w spiżarni zawieszało sie 
… do góry na strychu żeby wyschło … że nie 
można … nie mogło to być miejsce wilgot-
ne … bo by … mogło spleśniedź ale … chłod-
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ne miejsce … (Broniszewice); [Do wędzenia 
używano drzewa] tylko liściastego i dobrze 
wysuszónego … (Pleszew); to taka szopa 
była … żeby tam był przelot żeby to dżrze-
wo … miało … mogło schnóńć … i było ta-
kie w miare … do palenia akurat … wysu-
szone na tyle żeby można było palić w piecu 
… (Nowy Olesiec); ususzony … (Nowy Ole-
siec); piec chlebowy był szczególnym … ta-
kim elementem każdego domu … […] wsta-
wiano przygotowane wcześniej bułki chleba 
… pieczono około pótorej godziny … su-
szono też w nim różne owoce … pieczono 
też ciasto … (Marszew); [R1:] czyści sie je 
[=grzyby] … obiera … sortuje … [R2:] go-
tuje suszy … (Pleszew); teroz to sie powinno 
suszyć [grzyby] w piekarniku sóm specjalne 
suszarki … (Pleszew); no kiedyś to sie suszy-
ło [grzyby] na … w piecyku … abo na pie-
cu … […] [nadziewało się] na druty … i sie 
kładło na tego … do piekarnika albo na bl… 
na wierzch … i sie suszyło … (Józefów); czea 
je [=grzyby] porzonnie oczyścić … umyć … 
no i zależy co sie chce z nich zrobić … albo 
ugotować … i zamarynować … albo zrobić 
sos … albo ususzyć … (Wieczyn); no można 
wykorzystadź na różne sposoby pokrzywa jez 
jako … zioło lecznicze czyli można … suszyć 
… (Kuczków); [Rumianek] to jez roślina … 
roślina o drobnych poszarpanyh listkach … 
żółty takim środku koszyczku i białych płat-
kach … ładnie pachnie … […] można z nie-
go robić herbaty … można … spożywadź na 
surowo można suszyć … (Lenartowice).

(sycić sie –) nasycić sie – ‘wchłaniać 
jakiś składnik’: zalewam mak … na noc go-
roncom wodom … żeby tak … nasycił sie … 
tom wodom … (Marszew).

szabatnik – ‘piec do chleba’: na sza-
batnik … mówiono … na piec do chleba … 
w którym czensto przechowywano ży… po-

trawy która była przygotowywana wcze-
śniej … musiała … poczekać na … osobe 
która … później przychodziła czy z pola czy 
… z … pracy … żeby była długo ciepła … 
nadajonca sie do spożycia … (Marszew).

szaber – ‘wykradanie owoców z cudzego 
sadu’: [Iść na] [R1:] szaber … […] do somsia-
da na jabka … [R2:] no … albo na inne owo-
ce … (Pleszew); na szaber … no to właśnie 
… ukraś coś komuś … ale właśnie nie złośli-
wie tylko jakieś o! jabko … jabłka albo coś 
tam … (Wieczyn); idziemy na szaber … […] 
że po prostu sie zab… idzie sie … sómsia-
dom zabiera tak po cichu … jakieś … pod-
biera sie owoce czy … no … (Pleszew); idzie 
sie na szaber … inaczyj … kraś … (Sośni-
ca); [Iść] na harende no … o! widziż no … 
szabel … na szabel … na habzy … (Witaszy-
ce); [Iść] na szaber czyli tyż tak samo na tom 
złodziejke … szabrować … (Broniszewice); 
szaber … […] iść … wkraść sie w jabka … do 
somsiada … (Marszew); no to idzie sie sza-
brować … na szaber … szaber … na szaber 
sie idzie … (Józefów); szabel … (Pleszew).

szabrować – ‘zabierać cudzą własność; 
kraść’: [Iść] na szaber czyli tyż tak samo na 
tom złodziejke … szabrować … (Bronisze-
wice); no to idzie sie szabrować … na sza-
ber … szaber … na szaber sie idzie … (Jó-
zefów).

szabrowanie – ‘wykradanie owoców 
z cudzego sadu’: (Pleszew).

szafa – ‘mebel z  półkami, zamykany 
drzwiami’: no [meble] kuchenne … tyż sza-
fa stół i … nic poza tym … (Pleszew).

szafka – ‘niewielki mebel z półkami, za-
mykany drzwiami’: szafka kuchenna … 
(Pleszew); (Józefów); (Sośnica).
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szagóweczka – pieszcz.,  często 
w  l.  mn., ‘rodzaj klusek z  ugotowanych 
i zgniecionych ziemniaków z dodatkiem 
jajka i mąki, powstałych z krojonego sko-
śnie (na szagę) wałeczka ciasta’: sie gotuje 
i kluseczki sóm … szagóweczki do jedzenia 
… (Pleszew).

szagówka – często w l. mn., ‘rodzaj klu-
sek z ugotowanych i zgniecionych ziemnia-
ków z dodatkiem jajka i mąki, powstałych 
z  krojonego skośnie (na szagę) wałecz-
ka ciasta’: szagówki … […] skośnie czyli na 
szage sie idzie … (Pleszew); szagówki … 
[…] też sie zagniata ciasto … w taki rulon 
i sie … z tym że z monki ziemniaczanej … 
nie? … monka ziemniaczana i ziemniaki … 
nie? … ziemniaki ugotowane … dodaje sie 
do tego jeszczy monki ziemniaczanej troche 
takiej … i po prostu sie wyrabia … i w taki 
rulon sie zwija i sie … tnie na takie te … pod 
pod skosym … (Witaszyce); som to tak zwa-
ne szagówki albo kopytka … […] gotuje sie 
najpierw ziemniaki … później dodaje sie do 
tych ziemniaków jeżeli jag już … sie wystu-
dzom … jajko monke … sól pieprz … później 
sie je wałkuje … i wycina sie takie małe klu-
seczki … (Broniszewice); szagówki … […] 
ugotowane ziemiaki … przetarte przez ma-
szynkę albo … tłuczkiem od ziemniaków 
dobrze rozdrobnione … do nich dodaje się 
monke jajko i wyrabia … ciasto na kopyt-
ka … formuje się długie kluski … które … 
na ukos kroimy … gotujemy w wodzie oso-
lonej lekko … no … aż wypłynom … po wy-
płynieńciu pare minut … dwie czszy minutki 
i … nadajom sie już do … podania … (Mar-
szew); kluski szagówki też sóm z ziemniaków 
… (Pleszew); szagówki … […] ziemnia-
ki mieli sie … łonczy sie z monkom i jajkiem 
… wyrabia ciasto formuje wałek … i kroi … 
z ukosa potym gotuje w osolonej wodzie … 
(Marszew); szagówki … kopytka … […] go-

tuje sie ziemniaki … wykłada sie … dusi sie 
je … wykłada sie na … stolnice dodaje sie 
do nich monke jajko sól … kto jag lubi jaki 
smak … można sobie dosmakować według 
swojego gustu … no po prostu sie ciasto … 
złancza … kula sie … i sie gotuje i klusecz-
ki sóm … szagóweczki do jedzenia … jak po 
ugotowaniu daje sie jeszczy można … skwa-
reczki dać … i masło smażone z cebulkom … 
(Pleszew); inaczej kopytka albo szagówki … 
[…] ugotowane mien… ziemniaki sie tłu-
cze … abo takóm … przeciska sie przez pra-
ske dodaje sie monke jajko … robi sie wa… 
wyrabia sie … robi sie wałek … i kraje sie 
na szage … (Sośnica); szagówki … […] abo 
kopytka … ale kiedyś to szagówki … (Józe-
fów); 45.

szanować – ‘okazywać szacunek, do-
brze traktować’: [Jeśli na podłogę upadnie 
kawałek chleba, to] czeba podnieś … […] 
podnieź i pocałować … zawsze mówili że 
k… chleb czszeba szanować … (Sośnica); 
[Na chlebie robi się] znak krzyża … […] że 
chcesz żeby to było pobłogosławióne i tyn … 
i było dobre … że szanujesz to … (Tomice).

szare kluchy – ‘kluski ze startych, su-
rowych ziemniaków, wrzucane na gotującą 
się, osoloną wodę’: [Szare kluchy] z ziem-
niaków surowych startych occedzonych ten 
… sok … troszeczke dołożone monki … ja-
jeczko … i robione z tego kuleczki i na gotu-
joncom wode rzucane i som … kluski … […] 
z kwaszónom kapustóm najlepsze … […] so-
sem … polane boczkiem … (Pleszew); szare 
kluchy to sóm utarte ziemniaki … i dodane 
monka i po prostu sie gotuje … utarte ziem-
niaki na … na tartce … dodaje sie monke … 
no i sie gotuje … z czym można jeś? … no 
ze słoninkom z boczkiem … przetopionym 
… (Pleszew); szare kluchy to som z zimnia-
ków tyż tartych … surowe tarte ziemniaki 
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dorabia sie do tego … troche monki … i kła-
dzie sie je łyżkom na wode gotujoncom … 
wiesz? … gotowanom … (Witaszyce); [Sza-
re kluchy] to kluski robione z tartych ziem-
niaków … surowych … i gotowanych póź-
ni … mieszanych troche z monkom i gotuje 
sie je na wodzie … można je jeś ze słoni-
nom … okroszone albo z zupom mlecznom 
z dyni … (Marszew); szare kluchy to potra-
wa wielkopolska … wykonywana jest z tar-
tych ziemiaków wienc surowe tarte zieniaki 
… monka jajka sól … do tartych ziemiaków 
wsypuje sie monke dodaje jajko doprawiamy 
do smaku i formujemy … kluski … bardzo 
dobry dodatek do … wszelkiego rodzaju so-
sów … do kapusty duszonej … do gulaszów 
… (Marszew); szare kluchy to som … ziem-
niaki utarte … surowe dodaje sie troszecz-
ke monki jajko … można jejś ze skwarkami 
z  cebulom … z  kiełbaskom … podsmażo-
nom … (Sośnica); szare kluchy no to mówie 
te przyciroki … z kapustóm … ze zupóm … 
[…] … abo sosym polone … (Józefów); sza-
re kluchy som to kluski z … surowych ziem-
niaków … startych … i do tego sie dodaje 
też monke jajka … gotuje sie je na wodzie … 
(Wieczyn); 22, 44.

szare kluski – ‘kluski ze startych, su-
rowych ziemniaków, wrzucane na gotującą 
się, osoloną wodę’: szare kluski … uciera sie 
ziemniaki … i sie gotuje na wodzie … moż-
na je jeś … z cebulkom … z masełkiem … 
[…] smażonym jajkiem … (Pleszew).

szary → szare kluchy, szare klu-
ski, szary sos.

szary sos – ‘sos barwiony karmelem’: 
[R1:] jajka w szarym sosie … [R2:] [babcia] 
robiła to … no … w karmelu … [R1:] no … 
karmel daje bronz … beż … właściwie jest 
beżowy ten ser [=sos] … (Pleszew); [Potra-

wy wigilijne to] karp pieczóny ryba w sza-
rym sosie kapusta z grzybami kompot z su-
szonych owoców makiełki … (Soś niczka).

szczeńście – ‘powodzenie, pomyślność’: 
[Zwyczaj zjadania bazi z palmy wielkanoc-
nej] kiedyś był znany … […] miało szczeń-
ście przynosić … i zdrowie … (Pleszew); 
stukamy sie nawzajem [pisankami] i  … 
i cije piersze penknie ten … tego szczeń ście 
piersze spotka coś takiego było … (Lenarto-
wice); [Zostawione łuski z wigilijnego kar-
pia] podobno przynoszom szczeńście … (So-
śnica).

szczypta – ‘niewielka ilość czegoś’: jak 
drożdże wyrosnom … kładzie sie je do monki 
… leje sie mleko żółtka szczypta soli … odro-
bina cukru … (Wieczyn); (Lenartowice).

szczypte – przysł., ‘niewiele, trochę’: 
ponczki … no z żółtek … żółtka uciera sie 
z cukrym do tegó sie dodaje cukru wanilio-
wego troszeczke szczypte soli … (Pleszew).

szklaneczka – pieszcz., ‘szklane naczy-
nie służące do picia’: po … tym jak ciasto 
podwoj swojom już objentość … to … przy-
gotowujemy … pyzy … ja najczeńściej ro-
bie to w tyn sposób że rozwałkowuje ciasto 
na około wysokości jednego centymetra … 
i szklaneczką … odmierzam takie … okron-
głe kuleczki … (Marszew).

szklanka – ‘szklane naczynie służące do 
picia’: daje sie innóm proporcje … propor-
cje wody … […] na szklankie kaszy … dwie 
szklanki wody i gotuje sie w zależności piet-
naście minut dwadzieścia … (Pleszew); no 
… polewke to … mosz … bierzyż na przy-
kład … szklanke … wody … szklanke ma-
ślanki … i łyżke … niedużóm … ty … i naj-
pierw zagotowujesz wode … do maślanki 
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sypiesz … tyn … mónke … i  to rozklepu-
jesz wlywosz do wody i tak wychodzi … […] 
polywka … (Tomice); [Herbatę pije się] ze 
szklanki … (Dobrzyca); [Herbatę pije się] 
w szklankach … (Józefów); [Kawę pije się] 
albo w kubkach … albo w szklance … jak 
kto lubioł … (Józefów).

szneka – ‘słodka bułka z  ciasta droż-
dżowego z dodatkami smakowymi’: [Czy 
mówi się tutaj: szneka z glancem?] mówi 
sie … to jes drożdżówka … (Pleszew); [Czy 
mówi się tutaj: szneka z glancem?] w pew-
nych rejonach tak … ale u nas bezpośrednio 
… w naszym tutaj … okolicy nie … (Gro-
dzisko); szneka z glancem mówi sie tag a jes 
to drożdżówka z kruszonkom … (Sośnicz-
ka); [Szneka z glancem] to jes drożdżów-
ka z lukrem … (Pleszew); szneka … droż-
dżówka z lukrem … (Pleszew); no mój monż 
czasami używa i mówi to … […] wnuczce 
z wnuczka nie wie o co chodzi … z tom szne-
kom … (Grodzisko); no … szneka z glancem 
… […] drożdżówka ze … z cukrem pudrem 
… (Sośnica); 48.

sznytka – ‘środkowy kawałek z bochen-
ka chleba’: no bo sznytka no to jes … w środ-
ku … (Broniszewice); (Marszew).

szorować – ‘czyścić, silnie trąc’: patelnie 
to czszeba szorować … (Pleszew).

szpileczka – ‘ostro zakończony metalo-
wy pręcik’: malowanka … pisanka … […] 
jajko zabarwiało i wtedy sie wydrapywało … 
szpileczkom czy czymś wzorek … (Kuczków).

szpiżarnia → spiżarnia.

szprycować – ‘używać szprycy do 
umieszczenia nadzienia w środku potra-
wy’: można … szprycowadź [powidła do 

pączków] jag już sie upiekóm … albo … za-
nim sie zrobić … ukulać … i … i w środ[ek] 
… razym smażydź już … (Sośnica).

sztuciec – często w l. mn., ‘jeden z przy-
borów do jedzenia (łyżka, nóż, widelec)’: 
no był … jedyn duży taki kredens … w tym 
kredensie były talerze były … sztućce … 
(Nowy Olesiec); w ogóle jak sztućce spad-
nóm to mówi sie że … przyjdzie ktoś głodny 
… (Tomice): 29.

szufeleczka – zdr., ‘wklęsła łopata 
o wysokich brzegach’: szufelka [do popio-
łu] … albo taka … no szufeleczka taka won-
ska … (Zielona Łąka).

szufelka – ‘wklęsła łopata o wysokich 
brzegach’: szufelką … (Pleszew); szufel-
kóm … (Witaszyce); szufelka [do popiołu] 
… albo taka … no szufeleczka taka wonska 
… (Zielona Łąka); (Broniszewice); (Mar-
szew); (Wieczyn).

szufla – 1. ‘wklęsła łopata o wysokich 
brzegach’: (Broniszewice); 2. ‘narzędzie 
w całości drewniane, składające się z dłu-
giego trzonka i płaskiego zakończenia, słu-
żące do przesuwania bochenków w piecu; 
łopata do chleba’: resztki wengla wyjmo-
wano … pogrzebaczem … a chleb wkłada-
no do … pieca … szufl ą … najczeńściej była 
to szufl a wykonana … z drewna … (Mar-
szew); (Pleszew).

szuflada – ‘część pieca, w której groma-
dzi się popiół’: [W kuchni popiół gromadzi 
się] na dole w taki szufl adzie … (Pleszew).

szwamka – ‘gąbka do naczyń’: [Szwamka 
to] no taka gómka do mycia naczyń … (Jó-
zefów); szwamka to jes gómbka taka … (Ple-
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szew); gombka … […] szwamka z niemiec-
kiego … (Pleszew); (Sośnica).

szybkowar – ‘garnek do szybkiego goto-
wania pod ciśnieniem, zaopatrzony w her-

metyczną przykrywkę’: a właściwie to ja 
tak dużo używaam szybkowaru … (Nowy 
Olesiec); (Dobrzyca); (Pleszew).
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ściereczka – ‘kawałek materiału służą-
cy do usuwania zanieczyszczeń’: taka ście-
reczka była właśnie … czeba jom zawsze po-
łożyć … żeby mleko occedzić … a potym te 
ściereczke czszeba wypłukać wy… wyprać 
żeby znowu była świeża … (Cieśle); gombka 
zmywak ścierka … ściereczka … (Pleszew); 
można jeszcze [kaszę] na małym ogniu zo-
stawić żeby doszła do siebie może przykryć 
pokrywkom albo jakomś … ściereczkom … 
(Broniszewice); z miensa czy biszkoptowóm? 
… rolade? … no to ubijamy jajka … dosy-
pujemy monki cukier … i pieczemy … i po 
upieczeniu … posypujemy ściereczke cu-
krym i zwijamy … zwijamy na na … rulo-
nik … (Sośnica).

ścierka, ścirka – ‘kawałek materia-
łu służący do usuwania zanieczyszczeń’: 
gombka zmywak ścierka … ściereczka … 
(Pleszew); (Sośnica); ścirka … (Dobrzyca).

ścirka → ścierka.

ściskać – ‘używać siły, by zmienić kon-
systencję na bardziej zwartą i  pozbawić 
wody’: [Ser] należy je … go uformować … 
[…] kiedyś ściskano w takich … w tych po-
wonzkach … wlewało sie to … do powonz-
ki sie ściskało i z tego … powstawał ser … 
(Sośniczka); robiłam … to som takie for-
my drewniane … i w środek sie kładzie ma-
sło sie ściska … roztego i baranek gotowy 
… (Grodzisko); była foremka … specjal-

na w który tam sie wkładało masełko … no 
i wychodził … ściskało sie i wychodził … 
baranek … rzucało sie wtedy jeszcze … go 
do zimnej wody żeby on tak … sie nie rozle-
ciał żeby sie nie roz… (Pleszew).

ślonski → kluski ślonskie.

ślónski → kluski ślonskie.

śmierć – ‘ustanie życia; tu: jedna z posta-
ci kolędników bożonarodzeniowych, któ-
rej atrybutem jest kosa’: kolendnicy … […] 
[byli przebrani za] króla anioła pasterzy 
i śmierć … (Sośniczka).

śmigun → śmigun-dyngus.

śmigun-dyngus – ‘zwyczaj praktyko-
wany w Poniedziałek Wielkanocny polega-
jący na polewaniu się wodą’: śmigun-dyn-
gus … (Grodzisko).

śmingus → śmingus-dyngus.

śmingus-dyngus – ‘zwyczaj praktyko-
wany w Poniedziałek Wielkanocny polega-
jący na polewaniu się wodą’: [Zwyczaje wiel-
kanocne to] obdarowywanie sie jajami … 
i drugie … w drugi dzień świont to był śmin-
gus-dyngus … (Pleszew); śmingus-dyngus 
czyli lanie wodom … (Grodzisko); śmingus-
-dyngus … oraz chodzili … morusali dziew-
czyny sadzom … (Sośniczka); (Kotlin).

Ś
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śniadanie – ‘pierwszy posiłek zjadany 
w ciągu dnia’: nabiał … to znaczy sie … se-
rek żółty biały … kakao mleko … no tak … 
to to jes śniadanie … (Pleszew); i do tego 
[=zupy dyniowej] robiłam takie specjalne 
kluseczki … z jednego jajka … takie zacierki 
… i to wkładaam do zupy … i gotowane to 
było razem z tom zupom i to sie jadło na śnia-
danie czy na obiad … jak kto lubił … (Nowy 
Olesiec); polywka to jes … woda … pół li-
tra wody pół litra maślanki … i dw… łyż-
ka mónki … i to jes polywka … […] kiedyź 
jedli tylko na śniadanie … (Tomice); mien-
dzy śniadaniem a obiadem? … no to drugie 
śniadanie … (Zielona Łąka); kiedyź jada-
no … na śniadanie … mleko … z makaro-
nem … polewke … (Dobrzyca); [W Wielka-
noc] było śniadanie … była świynconka i … 
były jajka gotowane kiełbasa na ciepło i … 
(Sośnica); dzieci przyszy… przygotowywały 
w sobote … w Wielkom Sobote przygotowy-
wały koszyczki gdzieś tam pod krzaczkami 
na dworze gdzieś tam … koszyczki z sian-
kiem … i czekały kiedy … przyniecie w Ne-
dziele bendom po śniadaniu mogły iź i szu-
kać … […] bo zajonc przynosił prezenty … 
(Broniszewice); główne śniadanie było [po] 
rezulekcji … (Tomice); śniadanie … (Cie-
śle); (Jarocin); (Józefów); (Sośnica). → dru-
gie śniadanie, śniadanie wielkanocne.

śniadanie wielkanocne – ‘uroczy-
ste śniadanie zjadane w wielkanocny po-
ranek’: w Piyrsze Świento było śniadanie 
wielkanocne … (Pleszew); śniadanie wiel-
kanocne … […] to jes żur może być … jajko 
chleb … szynka … (Pleszew); na śniadanie 
[wielkanocne] … to zazwyczaj jes dziele-
nie sie jajkiem przez wszyskich domowni-
ków i składanie sobie życzeń … (Pleszew); 
[Na śniadaniu wielkanocnym] były to jaj-
ka głównie … wendliny różnego rodzaju … 
żurek z białom kiełbasom … szynki … różne 

… sałatki … (Grodzisko); śniadanie wiel-
kanocne … bo obiadu to już nie było we 
Wielkanoc … (Gizałki); świenconka czeka 
przeważnie do … do niedzieli zmartwych-
wstania … gdzie sie … to wszysko je przy 
stole już takim głównym … śniadanie wiel-
kanocne … (Lenartowice); [R1:] w Pier-
sze Świento było … śniadanie rodzinne … 
[R2:] wielkanocne … [R1:] wszyskie dzieci 
sie zjeżdżały … no i … jag mówiłam już … 
waśnie te jajka które były poświencone były 
… kła… na kawałki kładzóne na talerz … 
no i potem … dzielono sie tym … dzielenie 
było sie tym jajkiem … potem było jedzone 
kiełbaska szyneczka … a na końcu jeszcze 
… po lampce winka … ale tylko po lamp-
ce winka … białego jeszcze … (Pleszew); 
[Śniadanie wielkanocne zaczyna się] od 
zjedzenia poświenconych potraw dziele-
niem sie jajkiem … po kawoł… wszyskie-
go czea spróbować … to co było w koszycz-
ku do świenconki … a późni sie je żurek … 
jak ktoź lubi albo … no i śniadanie kieł-
base babki … mazurki … (Sośnica); [Na] 
śniadanie wielkanocne … […] [były] jajka 
kiełbasa biała … baranek z masła szynka 
… chlebek ciasto … (Kotlin); (Kuczków); 
(Sośniczka); (Tomice).

śniadanko – pieszcz., ‘pierwszy posiłek 
zjadany w ciągu dnia’: śniadanko … (Ple-
szew).

środa → środa popielcowa.

środa popielcowa – ‘dzień rozpo-
czynający Wielki Post przed Wielkano-
cą’: no zapusty to jes … inaczej karnawał … 
bo jest … miyndzy Świyntym Czszech Kró-
li … a Środóm Popielcowóm ten czas … (Ple-
szew); no Środa Popielcowa … […] no to 
w kościele popiół sypióm … nie? … na gło-
we … (Pleszew).
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śrupok – 1. ‘druciany zmywak do czysz-
czenia garnków’: [Śrupok] no to może być 
ten druciany … druciany zmywak … (So-
śnica); 2. ‘zniszczona miotła’: (Sośnica); 
36.

świczka, świeczka – ‘kawałek wosku, 
parafi ny lub stearyny z knotem w środku 
służący jako źródło światła’: [W czasie ko-
lacji wigilijnej] świeczke można zapalić … 
zapalało sie świece … (Pleszew); (Józefów); 
pisanka … […] malowane czy tam … świcz-
kóm oblywane czy jag o! … (Gizałki); (Jó-
zefów).

świeca – ‘kawałek wosku, parafi ny lub 
stearyny z knotem w środku służący jako 
źródło światła’: [Stół wigilijny] przykrywa-
no białym obrusem … pod … obrus dawano 
sianko … na samym środku talerzyk sian-
ko i na tym opłatek … to była główna pier-
sza rzecz … i świeca zapalona … (Pleszew); 
(Marszew); 5.

świeczka → świczka.

świencone – ‘potrawy wielkanoce wkła-
dane do koszyczka do poświęcenia w Wiel-
ką Sobotę’: świenconka … albo świencone 
… (Lenartowice); świencone sie przeważnie 
dekoruje bukszpa… wykorzystujonc buksz-
pan … i ewentualnie kwiatki wiosenne … 
(Lenartowice).

świenconka, świncónka, świyn-
conka – ‘potrawy wielkanoce wkłada-
ne do koszyczka do poświęcenia w Wiel-
ką Sobotę’: świenconka … albo świencone 
… (Lenartowice); malowali my pisanki jaj-
ka i … […] przed Wielkanocóm … przed … 
jak to szło sie do świenconki … (Cieśle); jes 
to świenconka … […] tradycja to oczywi-
ście jajka … chleb … wendliny … masełko 

… babka mazurek … […] zazwyczaj uży-
wano do dekoracji bukszpanu … który też 
ma specyficzny zapach i kojarzy sie wła-
śnie ze świentami Wielkiejnocy … (Grodzi-
sko); do dekoracji świenconek był gryczpan 
… tak zw… gryczpan buczpan … zale-
ży jak kto wypowiada to … (Broniszewi-
ce); świenconka … […] [to] baranek z ma-
sła … pisanki … szynka kiełbasa … chleb … 
sól z pieprzym … owoce i słodycze … (So-
śniczka); poświeńcić to tak … ze świencon-
kom sie szło do kościoła i ksiondz je świeńcił 
… potrawe … […] przeważnie było jajko … 
różnego rodzaju szynki … wyroby … kieł-
basa … no i słodycze też dzieci sobie wkła-
dały do koszyczków … sól pieprz … (Bro-
niszewice); no świnconka … […] [to] chleb 
sól pieprz … baranek … z masła … kawa-
łe… jajka … kawałek ciasta … […] koszy-
czeg ubierano … gryczpanym … (Sośnica); 
świenconka … […] [to] chleb wendlina jajko 
sól pieprz chrzan pomarańczo różne o… sło-
dycze … i bara… baranek … i bukszpan … 
(Pleszew); dopiero po poświenceniu świen-
conki … można spożywać … (Pleszew); ja-
dło sie dopiro już poświncóne … te potrawy 
… (Pleszew); świenconka czeka przeważ-
nie do … do niedzieli zmartwychwstania … 
gdzie sie … to wszysko je przy stole już ta-
kim głównym … śniadanie wielkanocne … 
(Lenartowice); [W Wielkanoc] było śnia-
danie … była świynconka i … były jajka go-
towane kiełbasa na ciepło i … (Sośnica); 
[Pisanki przygotowywano] dziń wcześni … 
na świncónke … (Tomice); [Śniadanie wiel-
kanocne zaczyna się] od zjedzenia poświen-
conych potraw dzieleniem sie jajkiem … po 
kawoł… wszyskiego czea spróbować … to co 
było w koszyczku do świenconki … a późni 
sie je żurek … jak ktoź lubi albo … no i śnia-
danie kiełbase babki … mazurki … (Sośni-
ca); świenconka … […] [to] masło szynka 
chleb kiełbasa babka jajko … później pieprz 
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sól chrzan musztarda … (Pleszew); świen-
conka … […] [to] jajka szynka kiełbaska 
swojej roboty właśnie takie ze świnki swojej 
… sól pieprz chlebek … pieczywo … to zna-
czy pieczywo … i jakieź owoce czy … poma-
rańcze … (Pleszew); u nas było tak że nigdy 
nie było jedzone … w dzień świenconki tyl-
ko dopiro w Pirsze Świnto jedliśmy … wszy-
skie potrawy które były poświencone … (Ple-
szew); (Jarocin); (Jedlec); świnconka … […] 
[to] no właśnie te pisaneczki szyneczka kieł-
baska baranek z masła … i co? … […] sól 
pieprz … (Grodzisko); świynconka … (Ko-
tlin); (Kuczków); świncónka … (Gizałki); 
(Pleszew); 4.

świento, świnto, świynto – ‘uroczy-
sty dzień ustanowiony dla uczczenia waż-
nego wydarzenia lub osoby’: [Zwyczaje 
wielkanocne to] obdarowywanie sie jajami 
… i drugie … w drugi dzień świont to był 
śmingus-dyngus … (Pleszew); drugi dziń 
Świónt dyngus … (Pleszew); z ciast babka 
wielkanocna … sernik … i … no jak… i bi-
goz i sałatki … kiełbasy bia… prze… tra-
dycyjnie biała kiełbasa była na świenta … 
nie? … wielkanocne … i wendzona i szyn-
ki gotowane i takie … (Jedlec); świniobicie 
jes to właśnie taki czas … kiedy … uznaje 
sie że brakuje … kiedyś tak było … że bra-
kuje miensa … czszeba … skończyły sie za-
pasy … i czszeba … zabić świnie … i naj-
czeńściej było to … na Wielkanoc … albo też 
przed Bożym Narodzeniem czyli wtedy kie-
dy som … u nas tak było … wtedy kiedy som 
takie wielkie … świenta … (Broniszewice). 
→ drugie świnto, piersze świento wiel-
kanocne, piersze świento.

świenty → pismo świente.

świeńcić, świńcić – oświńcić – po-
świeńcić, poświńcić – ‘kropić coś 

wodą święconą i odmawiać modlitwę’: po-
świeńcić wodom świenconom … (Pleszew); ja-
dło sie dopiro już poświncóne … te potrawy 
… (Pleszew); [W drugi dzień Bożego Na-
rodzenia] najpierw świencono owies później 
sie nim sypano … (Sośniczka); [Do święce-
nia jajko] no obrane było … no jak skorupke 
świńcić? … (Sośnica); świeńci sie sól pieprz 
… baranka wielkanocnego … jajka właśnie 
malowane … słodycze … chleb … wypie-
ki takie typu babka … potem boczek goto-
wany szynka … no i jakieś tam … ozdob-
ne czensto cukierki coś takiego dla dzieci … 
(Lenartowice); świynconka … […] [to] kieł-
basa … kawałek szyneczki … troszeczke ma-
sła … troszeczke pieprzu soli … małe jakieś 
… […] no … i malowane jajeczko włożóne 
jak to mówiónc … (Kuczków); poświeńcić to 
tak … ze świenconkom sie szło do kościoła 
i ksiondz je świeńcił … potrawe … […] prze-
ważnie było jajko … różnego rodzaju szyn-
ki … wyroby … kiełbasa … no i słodycze też 
dzieci sobie wkładały do koszyczków … sól 
pieprz … (Broniszewice); świńcił … (To-
mice); poświeńcić … (Cieśle); (Grodzisko); 
(Jarocin); (Jedlec); (Kotlin); (Lenartowice); 
(Pleszew); (Sośnica); (Sośniczka); oświńcić 
… (Gizałki). → woda świencona.

świncónka → świenconka.

świnto → świento.

świńcić → świeńcić.

świonteczny – ‘taki, który jest używa-
ny w czasie świąt’: świonteczny baraneg jes 
zrobiony w foremce z ma… i jes wykonywa-
ny z masła a może być też różnie … wyrobu 
cukierniczego … (Pleszew); baranek świon-
teczny zazwyczaj był wykonywano z ma-
sła … aczkolwiek można go również wyko-
nać z ciasta … (Grodzisko); mazurki babki 
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… to sóm … świonteczne … wielkanocne … 
te … ciasta … mazurki i baby … serniki … 
(Tomice); świonteczny baranek … z masła 
… formę baranka wypełniano … wypełnia-
no masłem … (Kotlin).

świynconka → świenconka.

świynto → świento.
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taborecik – zdr., ‘stołek na nóżkach, 
bez oparcia i  poręczy’: no kobiety prze-
ważnie kobiety doiły krowy … wyglondało 
to tak że na takim bardzo niskim taboreci-
ku ryczka … siadała brała wiadro kanne … 
no i doiła … późni je przecydzała … naj-
czeńściej było przecydzane przez pieluche … 
(Pleszew); [Kobiety przy dojeniu] taki mia-
ły taborecik … (Broniszewice).

taboret – ‘stołek na wysokich nóżkach, 
bez oparcia i poręczy’: [Siadano] i na krze-
słach … i na taboretach … i na ławach … 
(Pleszew); ryczka albo stołek [dawniej słu-
żyły do siadania przy dojeniu] … (Ple-
szew); taboret … albo ryczka … [dawniej 
służyły do siadania przy dojeniu] … (Ple-
szew); taboret … albo stołek … (Witaszyce); 
(Broniszewice); (Marszew).

talerz, talyrz – ‘płaskie naczynie, 
z którego można jeść’: [Na Wigilię] no za-
wsze musiało być to jedno miejsce dla po… 
dla przybysza … wolny jeden talerz … i za-
wsze dwanaście potraw … (Grodzisko); zo-
stawianie … pustego miej… jednego tale-
rza … dla zbło… zbłonkanego wendrowca 
… (Sośnica); [Na Wielkanoc] u nas było 
tak … że jajka które były ugotowane były 
krojone na mniejsze kawałeczki … i kła-
dzone na… każdymu na talerz … w naszej 
rodzinie tak było … i do tej pory tag jest … 
(Pleszew); no był … jedyn duży taki kre-
dens … w tym kredensie były talerze były 

… sztućce … (Nowy Olesiec); [W kuch-
ni używa się] głymboki talerz … późni pa-
telnie rondel brytfanne … o! … (Pleszew); 
zastawa … […] zestaw talerzy … głembo-
kie płytkie … deserowe … (Pleszew); [Jak 
wyglądał stół wigilijny?] no serweta biała 
oczywiście … i zaś … talerze … (Cieśle); na 
talerzu opłateg i … (Pleszew); (Józefów); 
garki? … no gornki … talyrze? … naczynia 
to mówili talyrze … i to … ale na gornki to 
… mówili i saganki … […] na talyrze tyż 
tak niktórzy mówióm skorupy … (Tomice); 
cukier sie topił bronzowiał i później sie na 
przykład … wylewało to na talerz … i tłu-
kło na kawałki … były gotowe cukierki … 
(Lenartowice).

talerzyk – zdr., ‘płaskie naczynie, z któ-
rego można jeść’: [Stół wigilijny] przykry-
wano białym obrusem … pod … obrus da-
wano sianko … na samym środku talerzyk 
sianko i na tym opłatek … to była główna 
piersza rzecz … i świeca zapalona … (Ple-
szew).

talyrz → talerz.

tata – ‘mężczyzna, który ma dzieci i  je 
wychowuje’: gospodarz … pamientam mój 
tata bo … w tej chwili nie mamy gospodar-
stwa … brał opłatki i szedł do zwierzont … 
dzielił … dawał … dzielił się z nimi to zna-
czy … dawał koniom i krowom … (Mar-
szew).

T
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tej – ‘wyraz mający zwrócić czyjąś uwagę 
lub używany jako przerywnik w wypowie-
dzi’: co óne robióm tej? … (Pleszew).

telewizor – ‘urządzenie służące do od-
bierania telewizji’: salon … […] jes to po-
mieszczynie w którym znajduje sie telewi-
zor ława dwa fotele i na tym … kóniec … 
(Kuczków).

tempy – ‘taki, którym nie można czegoś 
ciąć, kroić’: tempy … (Dobrzyca); (Józe-
fów); (Sośnica); (Pleszew).

tłist – ‘zakręcany słoik do przetworów’: 
tłist … […] [to] słoik … zakrencony na me-
talowóm zakrentke … do przetworów … do 
kompotów … (Sośnica).

tłuc, tuc – utuc – 1. ‘rozdrabniać’: 
cukier sie topił bronzowiał i później sie na 
przykład … wylewało to na talerz … i tłu-
kło na kawałki … były gotowe cukierki … 
(Lenartowice); 2. ‘zamieniać w  miazgę’: 
inaczej kopytka albo szagówki … […] ugo-
towane mien… ziemniaki sie tłucze … abo 
takóm … przeciska sie przez praske doda-
je sie monke jajko … (Sośnica); tłuczone 
ziemniaki gniecione ziemniaki … (Lenarto-
wice); [Ziemniaki] tuczkim … tuczono … 
(Gizałki); ziemniaki tłuczone … (Kotlin); 
no ziemniaki i na to sie … […] utuczone … 
o! … (Józefów); 3. ‘ubijać’: masło wykony-
wano z … śmietany … w specjalnym takim 
… w specjalnym naczyniu który nazywano 
kierzanką … umieszczony był tłuczeg i tak 
… tłukło sie przez … długi czas … (Mar-
szew).

tłuczek, tuczek – 1. ‘przyrząd ku-
chenny służący do rozbijania ziemnia-
ków na miazgę’: tłuczek do ziemniaków 
… (Lenartowice); szagówki … […] ugoto-

wane ziemiaki … przetarte przez maszyn-
kę albo … tłuczkiem od ziemniaków dobrze 
rozdrobnione … (Marszew); [Ziemniaki] 
tuczkim … tuczono … (Gizałki); [Ziem-
niaki rozdrabniano] no tłuczkiem albo 
specjalnym drutem powyginanym w takom 
fale … (Lenartowice); tłuczek … (Gizałki); 
(Kotlin); (Kuczków); 2. ‘przyrząd kuchen-
ny służący do rozbijania ziemniaków na 
miazgę, ma postać grubego, metalowego 
drutu’: tuczek … (Pleszew); 3.  ‘przyrząd 
kuchenny służący do rozbijania mięsa’: 
rolady … […] rozbija sie tłuczkiem mienso 
… (Lenartowice); 4. ‘część kierzynki, któ-
rą trzymało się w rękach’: masło wykony-
wano z … śmietany … w specjalnym takim 
… w specjalnym naczyniu który nazywano 
kierzanką … umieszczony był tłuczeg i tak 
… tłukło sie przez … długi czas … (Mar-
szew).

tłusty → tłusty czwartek.

tłusty czwartek, tusty czwar-
tek – ‘ostatni czwartek w karnawale, kie-
dy urządza się zabawy i je pączki’: na tusty 
czwartek to jes ta … ponczki … no i takie da-
nia z wendliny … nie? … (Pleszew); tłusty 
[czwartek] … ponczki sie piecze … (Cieśle); 
[Na tłusty czwartek] ponczki sie piecze … 
[…] chruściki … (Sośnica); na tłusty czwar-
tek zawsze u nas był zwyczaj że … robili… 
smażyliśmy ponczki … (Broniszewice).

tonkać, tóngać – utóngać – ‘ma-
czać w sosie’: tóngać … (Witaszyce); tonkać 
… (Kotlin); utóngać … to kiedyś … (Wita-
szyce).

torba – ‘podłużny woreczek z uchami 
przeznaczony do przenoszenia, np. zaku-
pów’: tytka … papierowe … torba papiero-
wa … (Sośnica).
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tort – ‘rodzaj ciasta pokrojonego w krąż-
ki, przełożonego masą i  przybranego 
z wierzchu kremem, owocami itd.’: [Śmie-
tanę słodką] można … przygotować deser 
można jom ubić … do ptysi do … do ciasta 
… do tortów … (Grodzisko); [Na Wielka-
noc] to był tort babka … koniecznie sernik 
… (Sośnica); [Potrawy weselne to] tort we-
selny bigos … rosół kluski na parze … pyry 
… kluski szagówki … (Pleszew); [Na wese-
lach jest] przeważnie rosół … no najróżniej-
sze te dania obiadowe takie te tradycyjne … 
potem w nocy jes … przeważnie barszczyk 
… teraz jez modny udziec … w nocy tort we-
selny … o i takie różne inne przekonski … 
(Lenartowice); 46.

tortowy – ‘o mące: służąca do wypie-
ku pulchnych ciast, np. lekkiego pieczywa 
i ciast biszkoptowych’: [Mąka] pszenna żyt-
nia razowa … tortowa krupczatka … (Ple-
szew).

torybka – ‘papierowa torba służąca do 
przenoszenia żywności’: w naszym regionie 
sie mówi tytka … ale to jes torybka … (So-
śnica).

tóngać → tonkać.

tradycyjny – 1. ‘zgodny z tradycją’: no 
potrawami … tradycyjnymi [na Wigilię] 
u nas w domu zawsze był … karp … kompot 
ze suszu … pierogi z grzybami z kapustom … 
barszczyk … uszka do tego były … (Broni-
szewice); no jest kilka tradycyjnych potraw 
[na Wigilię] które … obowionzujom do dziś 
… w moim domu … to jes barszcz czerwony 
… z uszkami … postny … nie jes na … spo-
rzondzony na mieńsie … groch z kapustą … 
kluski z makiem … grzyby suszone z olejem 
… oczywiście obowionzkowo musi być śledź 
… smażony na oleju … ryby … może to być 

karp lub inny … i kompot z suszonych owo-
ców … zdarza sie że też gotujemy … zupe 
grzybowom … makiełki … również na na-
szym stole się znajdują … oczywiście po … 
spożyciu tych … tych … różności … poda-
jemy ciasto … czyli makowiec … piernik … 
strucel … (Marszew); [Na weselach jest] 
przeważnie rosół … no najróżniejsze te da-
nia obiadowe takie te tradycyjne … potem 
w nocy jes … przeważnie barszczyk … te-
raz jez modny udziec … w nocy tort wesel-
ny … o i takie różne inne przekonski … (Le-
nartowice); gotowanie … łupin z cebuli … 
tradycyjny sposób … (Jarocin); 2. ‘zwykły, 
występujący powszechnie’: moi dziadkowie 
nie posiadali takiego pieca [do chleba] ale 
… chyba taki tyż … dosyć duży wienkszy niż 
taki tradycyjny obecny piekarnik … (Broni-
szewice); no to [trady]cyjno [sałatka] to jes 
chyba jarzynowa? … nie? … to ziemniaki … 
i … i marchewka i pietruszka i selera i jajka 
… ogórek … kukurydza … no i … przypra-
wy jeszczy jakieś tam … sie dodaje … i ma-
jonez … nie? … (Sośnica).

trawić → strawić.

troche – ‘nie za dużo’: no musiał za… 
pokruszyć … i zakisić go [ser] żeby on tro-
che … taki sie zrobił … sfermentowany taki 
troche … (Sośnica); troche octu […] … 
(Pleszew); (Broniszewice).

troszeczke – ‘nie za dużo’: jeszcze do 
smaku dodaje sie pieprzu … troszeczke cu-
kru troche octu cebulke krojonom … (Ple-
szew); no można też było weńdzidź na 
przykład … miensko i później suszydź i tak 
troszeczke … to przez jakiś czas … było 
trwałe … (Broniszewice); ziemniaczki sie 
… czszeba uczszeć troszeczke monki jaj-
ko i … i wymieszać … (Kuczków); do tegó 
sie dodaje cukru waniliowego troszeczke 
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szczypte soli … (Pleszew); zasmażke … na 
troszeczke tłuszczu … i mónke na … na go-
roncy tłużdż i … i mieszać żeby nie było gru-
dek … (Sośnica).

troszeńke – ‘nie za dużo, niewiele’: 
krzta … ociupinke … troszeńke … (Ple-
szew).

truneczek – pieszcz., ‘napój alkoholo-
wy’: [Kolędników częstowano] dzieci sło-
dyczami owocami a dorosłych pieniendzmi 
… i jakimiś sło… truneczkami … (Sośnicz-
ka).

trzeć → bułka tarta.

tuc → tłuc.

tuczek → tłuczek.

turoń – ‘jedna z  postaci kolędników 
z okresu Bożego Narodzenia przedstawia-
na jako rogate zwierzę z kłapiącą szczęką’: 
(Pleszew).

tusty → tłusty czwartek.

tydzień – ‘siedem dni’: [Ajntopf to] 
przeglond tygodnia warzywny … wszystkie 
warzywa z tygodnia pozbierane … wywar 
i ugotowana zupa … (Pleszew); to bierzesz 
[szynkę] peklujesz … zalywosz … robisz ta-
kóm … zalewe … ze solóm … czoskiem … 
niktórzy dowajóm … ziele angielskie pieprz 
… i tym zalewajóm na dwa czszy tygodnie 
… i potym sie wyńdzi … (Tomice); no naj-
pierw czszea jom [=kapustę] poszatkować 
… […] i po dwóch tygodniach w ciepłym 
miejscu ona ukiśnie a potem wynosi sie do 
… zimnej piwnicy … (Marszew); peklo-
wanie szynki … nacieramy solom … czosn-
kiem … majerankiem … potem wkładamy 
do garnka … ocstawiamy do chłodu a najle-
piej wstawić do lodówki … tak … i tam czy-
miemy jom przez dwa tygodnie … (Kotlin). 
→ wielki tydzień.

tytka – ‘papierowa torba do przenosze-
nia żywności’: w naszym regionie sie mówi 
tytka … ale to jes torybka … (Sośnica); tyt-
ka … papierowe … torba papierowa … (So-
śnica).
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ubić → (bić).

ubierać – ubrać – 1. ‘o  stole: kłaść 
na nim obrus lub serwetę oraz nakrycia 
i ozdoby’: [Stół na Wigilię był] no ubrany 
na biało obrusek założony … zastawe po-
stawionno … tam talerze … co … no i póź-
ni sie jadło … nie? … wszyskie jadła … 
(Pleszew); 2. ‘ozdabiać coś’: [Święconkę] 
ubierano wstonżkami palmami … palmami 
… grycz… buczpanem … (Jedlec).

ubrać → ubierać.

uchlać – ‘zatopić w czymś zęby; ugryźć’: 
ukońsić … uchlać … (Lenartowice).

uchlać sie – ‘napić się dużo alkoholu’: 
opić sie … uchlać sie … (Lenartowice).

ucho – ‘uchwyt, rączka przy naczyniu’: 
wiaderko … […] to jez metalowy pojem-
nik z uchym … (Pleszew); [Rondel to] taki 
garnek z jednym takim długim … uchem … 
(Sośniczka); [Rondel to] garnek z jednym 
uchem … (Broniszewice); salaterka … słu-
ży do sałatek do galaretki … a bulionywka 
to jes … z uszami … […] jak do barszczu na 
przykład o! … (Sośnica).

uchwyt – ‘część przedmiotu, którą moż-
na złapać ręką’: rondel? … to jes taki gar-
nek z uchwytem takim dłuszym … z jednym 
uchwytym dłuszym … (Pleszew); [Rondel] 

to taki garnek z uchwytem … (Grodzisko); 
co to jest kopyś kopystka? … jes to taka doś 
dł… duża łyżka jak to mówionc … na dłu-
gim uchwycie … (Kuczków).

ucierać – 1. ‘naciskając, przesuwać 
coś po czymś, aż powstaną wiórki’: za-
cierka to jes … z monki to sie uciera tak 
… na tartce … (Pleszew); 2. ‘naciskając, 
przesuwać coś po czymś, aż oba skład-
niki się połączą’: ponczki … no z  żół-
tek … żółtka uciera sie z cukrym do tegó 
sie dodaje cukru waniliowego troszeczke 
szczypte soli … to wszystko sie uciera … 
(Pleszew); przygotowuje sie krem uciera-
ny … (Lenartowice); babki robi sie z cia-
sta … drożdżowego … lub takie ucierane 
… (Soś niczka).

udusić → dusić.

ugościć – ‘przyjąć kogoś, oferując po-
częstunek’: sie spraszało na tak zwany ogon 
… czyli koniec wesela … gdzie sie tam do-
jadało rzeczy niez… i ugościło … tyh ludzi 
którzy nie… niekoniecznie powinni być za-
proszeni na weselu … (Lenartowice).

ugotować → gotować.

ukońsić – ‘zatopić w czymś zęby; ugryźć’: 
ukońsić … uchlać … (Lenartowice).

ukraś → kraś.

U
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ukulać → kulać.

umyć → myć.

upic → piec I.

upić sie – ‘napić się dużo alkoholu’: na-
bombać się nachlać się … albo nawalić się 
można … […] upić się napić się za dużo al-
koholu … (Pleszew).

upiec → piec I.

upitrasić → (pitrasić).

upiyc → piec I.

upominek – ‘prezent’: przed Wielkano-
com jest Wielki Czwartek w którym właśnie 
jest … zajonczeg i wtedy dzieci obdarowy-
wano różnymi słodyczami upominkami … 
(Grodzisko).

urabiać, urobiać – urobić – 
1. ‘zmieniać płynną masę w gęstą poprzez 
uderzanie’: [Masło się] urabia … […] bo tam 
w ty kierzynce sóm takie … taki koowrotek że 
to … żeby to ubijać to … musiałoby być … zaś 
sie wycionga i to sie myje … (Cieśle); [Na na-
leśnik się] urabia ciasto i smaży na pateli … 
(Gizałki); urobia sie farsz z miynsa … i tegó 
… i sie nadziwo w środek … i sie zaszywo i sie 
piecze … (Gizałki); pyzy … […] monka jajko 
drożdże woda … sie urabia sie … te … (Wi-
taszyce); 2. ‘mieszać składniki masy o gęstej 
konsystencji’: makiełki? … kluchy z makiem 
… […] znaczy przyprawiony mak … urobio-
ny taki już … z przyprawami z rodzynkami 
… z tym … z cukrem … (Wieczyn).

urobiać → urabiać.

urobić → urabiać.

uroczysty – ‘odświętny’: po kościele ja-
dło sie śniadanie … po … uroczyste z całóm 
rodzinóm … (Kuczków).

urosnońć → rosnońć.

urzondzenie – ‘mechanizm służący do 
wykonania jakichś czynności’: kierzynka 
to jes drewniane urzondzenie do … robienia 
masła … ryncznego robienia masła … (Ple-
szew); [Śmietanę] ścionga sie przez centre-
fuge … to jes specjalne urzondzenie … (Ple-
szew).

ususzyć → suszyć.

uszko – 1. ‘uchwyt, rączka przy naczy-
niu’: garnuszek to jez metal… metalowy … 
z uszkiem … (Sośnica); 2. często w l. mn., 
‘pierożek kształtem przypominający ucho, 
często podawany podczas kolacji wigilij-
nej’: no potrawami … tradycyjnymi [na Wi-
gilię] u nas w domu zawsze był … karp … 
kompot ze suszu … pierogi z grzybami z ka-
pustom … barszczyk … uszka do tego były 
… (Broniszewice); [Potrawy wigilijne to] 
barszcz z uszkami … nie? … (Pleszew); [Po-
trawy wigilijne to] kompot ze suszónych 
owoców … kluski z  makiym … barsz … 
z uszkami … (Sośnica); [Potrawy wigilijne 
to] zupa z suszonyh owoców … karp smażo-
ny pierogi … z kapustom i grzybami … ma-
kiełki … śledź w śmietanie barszcz czerwony 
z uszkami … i zawijany makowiec … (Mar-
szew); barszcz czerwony z uszkami … (Wie-
czyn); no ciasto takie jag na makarón … 
i sie na… na… natego … nadziewa sie grzy-
bami … i sie zwija w taki … forme … no … 
uszka … (Witaszyce); uszka na Wigilie no 
… monki … z monki i … i jajka … kula sia 
ta[k] jag na makaron … i kroi sie na małe 
paseczki … i w to sie nakłada farsz … i za-
wija sie w takie uszka … (Jedlec); uszka na 
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Wigilie … to sie robi z monki … soli … z ja-
jek z wody … robi sie nadzienie … grzybki 
z cebulom … taki farsz sie robi … (Kotlin); 
no to sie robi … ciasto na pierogi … i robi 
sie … farsz z kapusty i grzybów … sie mieli 
… przysmażo i … i takie robi uszka … (To-
mice).

utóngać → tonkać.

utuc → tłuc.

uznanie – 1. ‘upodobanie, decyzja, wola’: 
szparagowom przeważnie sie robi lanom 

kluseczk-albo można zasypać leciuteńko 
kaszkom mannom … to każdy według sma-
ku uznania co kto lubi … (Pleszew); 2. ‘sza-
cunek’: zawsze dziadek z babkóm sie stukli 
[jajkami] … kto tegó … kto mów … jak czy-
jeś pynkło to mioł … nie wim coś … o co tam 
chodziło tak dobrze … ale tyn … […] no że 
miałaź lepsze … lepsze uznanie czy tam coś 
… nie wiym … ale stukali sie … starsi ludzie 
sie stukali … (Tomice).
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wafel – ‘ciasto w postaci cienkiego płat-
ka’: andruty to … […] wafl e … (Józefów); 
(Dobrzyca); 42.

wałeczek – zdr., ‘tu: podłużny rulonik 
ciasta’: kopytka … […] zgotowane ziemnia-
ki sie miele … osoli … dosypuje troszeczke 
monki … robi sie wałeczki i kroi sie te wa-
łeczki pod skosem i wychodzom kluski … 
(Pleszew); wałećki i na ukoz i to som sza-
gówki bo na szage … (Pleszew); czszeba zaź 
ukulać takie … wałeczki … i te wałeczki sie 
kroi nożym … po skosie … (Wieczyn); klu-
ski skubaki robi sie z … z monki … monki 
jajka … monki i jajka … i sie uku… no kulo 
sie na takie … na … taki wałeczek i sie sku-
bie prosto na goroncom wode … (Jedlec).

wałek – 1. ‘tu: podłużny rulonik ciasta’: 
szagówki … […] ziemniaki mieli sie … łon-
czy sie z monkom i jajkiem … wyrabia cia-
sto formuje wałek … i kroi … z ukosa po-
tym gotuje w osolonej wodzie … (Marszew); 
inaczej kopytka albo szagówki … […] ugo-
towane mien… ziemniaki sie tłucze … abo 
takóm … przeciska sie przez praske dodaje 
sie monke jajko … robi sie wa… wyrabia sie 
… robi sie wałek … (Sośnica); 2. ‘przyrząd 
kuchenny służący do rozpłaszczania cia-
sta’: (Pleszew); 28.

wałkować – rozwałkować – ‘roz-
płaszczać ciasto przy użyciu wałka’: chruściki 
… […] to do monki masła i śmietany … robi 

sie ciasto … tag jag na makaron … rozwałko-
wać … (Pleszew); faworki … […] do monki 
dodaje sie żółtka odrobine spirytusu … i przy-
gotuje sie troszeczke cukru i przygotowuje sie 
takie ciasto jag na makaron rozwałkowuje sie 
i wycina sie … odpowiednie kształty … (Ple-
szew); chrusty … […] no ciasto czszeba zaro-
bić … i później … ciasto sie wałkuje … wyci-
na sie … prostokonty … i sie robi chrusty … 
(Broniszewice); po … tym jak ciasto podwoj 
swojom już objentość … to … przygotowuje-
my … pyzy … ja najczeńściej robie to w tyn 
sposób że rozwałkowuje ciasto na około wy-
sokości jednego centymetra … i szklanecz-
ką … odmierzam takie … okrongłe kuleczki 
… (Marszew); [Na makaron] bierzesz … te 
… monke … wode jajka … i zarobiosz … do-
syć twarde takie ciasto i … i wałkujesz … kro-
isz na … paseczki … (Tomice); no i czszeba 
to wszysko zagniś … i potym jak sie zagnie-
cie rozwałkować … i sie kroi na małe zależy 
na jakie … wonsze grubsze … i jes makaron 
… (Kuczków); makaron … […] monka i jaj-
ka … wyrabia sie … wałkuje … i kroi … […] 
no albo jak ktoź mo maszynke to maszynkóm 
robi … (Dobrzyca); to placki takie … z ciasta 
… na te … na kluski co sie robiło … abo pe-
czone placki tyż sie … […] no mónka jajko … 
i tero … na tegó … na … jag na kluski … nie? 
… no to rozwałkujez i zaś to … krajało sie … 
i buh na … na płyte … (Józefów); rozkłada 
sie ten mak na … na to … na to cienkie roz-
wałkowane ciasto potem sie z tym … (Lenar-
towice); [Na makaron] monka jajka i ugnia-

W
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tasz i … troche wody i … potym wałkujesz 
i koniec … najpierw ugniatasz ciasto … wał-
kujeż i kroisz … (Witaszyce).

waniliowy – ‘mający zapach wanilii’: 
ponczki … no z żółtek … żółtka uciera sie 
z cukrym do tegó sie dodaje cukru wanilio-
wego troszeczke szczypte soli … (Pleszew).

wanna – ‘głębokie naczynie, najczęściej 
o podłużnym kształcie’: pamiyntam jeszcze 
jak … byłam o wiele młoczsza … to u mnie 
w rodzinie sie kisiło kapuste … zrywało sie 
najpierw … główki kapusty … przynosiło 
sie do takich … dużych wanien … (Broni-
szewice); 16.

warzecha, warzocha – ‘drewnia-
ny przyrząd kuchenny w kształcie łyżki na 
długim trzonku’: [Masło] wkładało sie do 
zimnej wody i wyrabiało się … warzechóm 
… (Sośniczka); warzocha … (Sośniczka); 
kopyź albo warzecha … (Dobrzyca); warze-
cha … (Sośnica).

warzocha → warzecha.

(warzyć –) nawarzyć – ‘poddawać 
coś działaniu wysokiej temperatury wody 
lub innego płynu’: [Inaczej ugotować to] 
upitrasić … nawarzyć … (Pleszew).

wazka – ‘wanna’: (Sośnica).

wek – ‘przetwory przechowywane w spe-
cjalnym, zakręcanym słoiku’: zaprawy … 
no … weka … kapuste … ogórki to takie … 
no piwnic… piwnica do tego służyła … (Ple-
szew); zapasy na zime to przygotowywane 
weki w słoikach … (Marszew); 25, 34.

wekować – ‘robić przetwory w specjal-
nych słoikach’: ogórki kiszone … też mogom 

być w słoikach … a dokładny opis? … kisi sie 
po prostu … no … zostawia sie na … ubija 
sie … w słoje … czy tam w beczułki … i sie 
zostawia i to sie … zakisi … jest kwaśna ka-
pustka i kwaśne ogóreczki … sie wekuje … 
(Pleszew).

wekowanie – ‘sporządzanie zapasów 
w wekach’: wekowanie miensa w słoiki … 
us… to … robimy nastempujonco … smaży-
my mienso … wkładamy w słoiki i czszeba je 
gotować przez czszy dni … przez czszydzie-
ści czterdzieści minut każdego dnia … i tak 
się pasteryzuje … (Pleszew).

wendrowiec – ‘ten, kto wędruje; tu: nie-
spodziewany gość, dla którego zostawia się 
wolne miejsce przy wigilijnym stole’: naj-
pierw nakrywano go [=stół] białym ob-
rusem … nastempnie zastawiano zastawe 
… zawsze było jedno nakrycie wiencej któ-
re było przygotowane dla … wendrowca … 
(Grodzisko); i puste miejsce dla wendrow-
ca było przygotowane … nie? … (Pleszew); 
[Zwyczaje wigilijne to] zostawiało sie puste 
miejsce … puste nakrycie dla wendrowca … 
lub dla tych których już nie było … miendzy 
… nami … (Marszew); zostawianie … pu-
stego miej… jednego talerza … dla zbło… 
zbłonkanego wendrowca … (Sośnica).

wengiel → dwutlenek wengla.

wesele – ‘przyjęcie wyprawiane z oka-
zji ślubu’: na poprawiny po weselu to … 
mówili ogón … (Gizałki); na taki jak gdy-
by przedłużenie wesela już po weselu na na 
spraszanie gości którzy … którzy sie nie zna-
leźli na weselu … sie spraszało na tak zwany 
ogon … czyli koniec wesela … gdzie sie tam 
dojadało rzeczy niez… i ugościło … tyh lu-
dzi którzy nie… niekoniecznie powinni być 
zaproszeni na weselu … (Lenartowice).
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weselny – ‘przygotowany na wesele’: 
[Potrawy weselne to] tort weselny bigos 
… rosół kluski na parze … pyry … kluski 
szagówki … (Pleszew); [Na weselach jest] 
przeważnie rosół … no najróżniejsze te da-
nia obiadowe takie te tradycyjne … potem 
w nocy jes … przeważnie barszczyk … te-
raz jez modny udziec … w nocy tort wesel-
ny … o i takie różne inne przekonski … (Le-
nartowice).

wiadereczko – zdr., ‘najczęściej blasza-
ne lub plastikowe (dawniej też drewniane) 
naczynie służące do przenoszenia płyn-
nych i sypkich materiałów, zazwyczaj wy-
posażone w pałąkowaty uchwyt’: [R1:] sko-
pek … […] no takie wiadereczko takie … 
tylko że to dżrzewniane było … nie? … [R2:] 
drewniane … (Pleszew).

wiaderko – ‘najczęściej blaszane lub 
plastikowe (dawniej też drewniane) na-
czynie służące do przenoszenia płynnych 
i sypkich materiałów, zazwyczaj wyposa-
żone w pałąkowaty uchwyt’: wiaderko … 
[…] to jez metalowy pojemnik z uchym … 
(Pleszew); wiaderko albo taka kon… kon… 
konwa … nie? … (Pleszew); we wiader-
ku [trzymano węgiel i drewno] albo w ta-
kim specjalnym … jak to sie nazywało? … 
bo ja taki piesz miałam w domu gdzie był 
taki wengiel … nie? … no … (Zielona Łąka); 
w tentnice wkładajom nóż … wbijajom … 
i krew sie w… kładzie do jakiegoś tam wia-
derka … (Pleszew); i kisimy tylko w szkla-
nym naczyniu … w kamienne garnki takie 
były kiedy[ś] albo … we wiaderku polewa-
nym … i te wiaderko nie może być obtuczo-
ne … mui być … no … (Pleszew).

wiadro – ‘najczęściej blaszane lub pla-
stikowe (dawniej też drewniane) naczynie 
służące do przenoszenia płynnych i syp-

kich materiałów, zazwyczaj wyposażone 
w pałąkowaty uchwyt’: [W] wiadra albo 
lało sie w kany potym bo to sie nazywało 
kany … do mleka były … (Sośnica); jag nie 
było lodóweg no to … to wkładali [mięso] 
do wody do do studni w jakiś w jakiś tej … 
bańce takiej czy w jakimś wiadżrze … (Ple-
szew); no kobiety przeważnie kobiety do-
iły krowy … wyglondało to tak że na takim 
bardzo niskim taboreciku ryczka … siada-
ła brała wiadro kanne … (Pleszew); no to 
zazwyczaj było … taka skrzyneczka … me-
talowa albo też we wiadżrze sie czszymało 
tylko ni… wengiel … (Nowy Olesiec); wienc 
do kaszanki … jes potrzebna … świeża krew 
ze świni … i … no … […] rzeźnik … po-
zyskiwał tom krew prawdopodobnie poćci-
nał … świni … gardło … i … ktoś podsta-
wiał wiadro i … nie wiem tam … z połowe 
tego wiadra … upłynęło tej krwi […] … 
(Broniszewice); warzywa jakie mieliźmy 
to … czy we wiadrach nasypane w… pia-
skiem … i w to sie wkładało … owo… wa-
rzywa … marchewka to raczy była przesy-
pywana piaskiem ale pietruszka i … i selera 
i pora to było w każdym wiadżrze osobno 
i … też piaskiem … takim białym piaskiem 
przykrywane … (Nowy Olesiec); [Jeśli na 
podłoge upadnie kawałek chleba, to trze-
ba] wyrzucić do … do spożycia … do … do 
wiadra … do odpadu … (Jarocin); w wia-
dżrze polewanym … (Lenartowice); wiadro 
… (Grodzisko).

wiara – ‘duża liczba ludzi’: nie wiem ni-
gdy tego [=ozorów] nie jadłam i nie robi-
łam … wiara tam robi ale … ja tam nigdy 
tego nie … nie tego … nie przyrzondzałam 
… (Witaszyce).

widelec – ‘jeden ze sztućców, na który 
można nadziać lub nałożyć spożywaną po-
trawę’: [Jeżeli upadnie nóż lub widelec, to] 
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przyjdzie menżczyzna … (Pleszew); (Gro-
dzisko); [Jeżeli upadnie nóż lub widelec] to 
przyjdzie chłop … (Kuczków); [Jeżeli upad-
nie łyżka] [R1:] znaczy że przyjdzie ktoś 
głodny … menżczyzna … [R2:] łyżka ko-
bieta a wideledz menżczyzna … (Pleszew); 
(Cieśle); (Józefów).

wieczerza – 1. ‘kolacja’: może być wie-
czerza … kolacja … (Pleszew); 2. ‘uro-
czysty posiłek zjadany 24 grudnia’: no ten 
wieczorny posiłek … określano … i do dziś 
nazywamy … wieczerzą wigilijną … (Mar-
szew); [Wieczór wigilijny to] ubieranie 
choinki … przygotowywanie stołu … przy-
gotowywanie potraw wigilijnych … no i cze-
kanie na pierszom gwiazdke … […] i  po 
wieczerzy kolendy śpiewamy … no … (Ple-
szew); wieczerza wigilijna … (Sośnica); wi-
gilia albo wieczerza … (Pleszew); wieczerza 
… (Broniszewice); (Cieśle); (Dobrzyca); 
(Grodzisko); (Józefów); (Sośniczka); (Wie-
czyn); (Witaszyce).

wieczko – ‘pokrywka z gwintem, np. na 
słoiku’: jak późni sie to [=mięso w słoikach] 
wszysko zrobi … za… zakryńci wieczkim i to 
… (Pleszew).

wiecznik – ‘rodzaj ciastka w kształcie 
przeciętego woreczka wypełnionego kre-
mem’: to jes ptyś … albo wiecznik … (Ple-
szew); wiecznig lub ptysia … (Sośniczka); 
wiecniki … (Broniszewice); 48.

wieczór – ‘część  doby między 
zmierzchem i nocą’: do fasolówki tak samo 
[fasola] musi być wcześniej co najmiej wie-
czorem namoczona … (Pleszew); ostatki to 
… ostatni wieczór przed … Popielcem … 
dlatego ostatki … gdyż rozpoczynał sie po 
Popielcu Wielki Post … (Grodzisko); [Je-
dzenie przygotowane na święta] we Wiel-

kóm Sobote dopiro … jak sie przy… na wie-
czór … to troche mogło sie zjeź ale tak to nie 
… rano czea było czekać … (Cieśle).

wieko – ‘to, co zakrywa coś od góry’: wie-
ko … (Grodzisko).

wielka niedziela – ‘Niedziela Wielka-
nocna’: [W Wielką Sobotę] jeszczy był post 
to jeszczy tag nie jedli … potraw … dopie-
ro … w Wielkom So… Niedziele … (Sośni-
ca); dzieci przyszy… przygotowywały w so-
bote … w Wielkom Sobote przygotowywały 
koszyczki gdzieś tam pod krzaczkami na 
dworze gdzieś tam … koszyczki z siankiem 
… i czekały kiedy … przyniecie w Niedzie-
le bendom po śniadaniu mogły iź i szukać … 
tych koszyczki … zapełnione prezentami … 
[…] bo zajonc przynosił prezenty … (Bro-
niszewice); no tylko te co były w koszycz-
ku do świencenia przeważnie sie ja… jadło 
w Wielkom … w Niedziele po rezurekcji … 
(Jedlec).

wielkanoc – ‘dwa dni świąteczne (nie-
dziela i poniedziałek) obchodzone przez 
chrześcijan na pamiątkę zmartwychwsta-
nia Chrystusa’: kto zjad … czym wiencej 
bazi sie … palm … bazi się zjadło … tyle 
czszeba było zjeź jajeg na Wielkanoc … 
(Sośniczka); jes to świenconka … […] za-
zwyczaj używano do dekoracji bukszpa-
nu … który też ma specyfi czny zapach i ko-
jarzy sie właśnie ze świentami Wielkiejnocy 
… (Grodzisko); malowali my pisanki jajka 
i … […] przed Wielkanocóm … przed … jak 
to szło sie do świen conki … (Cieśle); śnia-
danie wielkanocne … bo obiadu to już nie 
było we Wielkanoc … (Gizałki); w naszej 
okolicy jak pamientam to w Wielkanoc sie 
przede wszystkim szczszelało z różnych tam 
… urzondzeń typu jakiś puszek … z karpitu 
… z kany takiej od mleka dużej … im wien-
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cej huku tym lepiej było … (Lenartowice); 
w Wielkanoc? … no … jak to? … szczelali 
z kar… szczelali z tych … za mnie to szczela-
li z tego … mów … z karbitu … (Jedlec); [Pi-
sanki] były gotowane w wywarze z cebuli … 
[…] przed Wielkanocom … (Kotlin); ja to … 
pamientam … jag jak … do Tereski na ogro-
dzie w Wielkanoc to … tam bydziesz gdzieś 
pod … kierzkim znajdziesz … pod kierz-
kiym to znaczy pod krzewym pod krzakiem 
… nie? … (Pleszew); [Okres zabijania świni
to] Boże Narodzenie i Wielkanoc … (Gi-
załki); świniobicie jes to właśnie taki czas 
… kiedy … uznaje sie że brakuje … kiedyś 
tak było … że brakuje miensa … czszeba … 
skończyły sie zapasy … i czszeba … zabić 
świnie … i najczeńściej było to … na Wielka-
noc … albo też przed Bożym Narodzeniem 
czyli wtedy kiedy som … u nas tak było … 
wtedy kiedy som takie wielkie … świenta … 
(Broniszewice); (Jarocin); (Kuczków).

wielkanocny – 1. ‘taki, którego się 
przygotowuje na Wielkanoc’: babka wiel-
kanocna … (Pleszew); świeńci sie sól pieprz 
… baranka wielkanocnego … (Lenartowi-
ce); baba wielkanocna czyli babka … (Le-
nartowice); mazurki babki … to sóm … 
świonteczne … wielkanocne … te … ciasta 
… mazurki i baby … serniki … (Tomice); 
mazurek babka … wielkanocna … sernik 
… (Jarocin); 2. ‘o świętach: taki, który jest 
Wielkanocą’: z ciast babka wielkanocna … 
sernik … i … no jak… i bigoz i sałatki … 
kiełbasy bia… prze… tradycyjnie biała kieł-
basa była na świenta … nie? … wielkanocne 
… (Jedlec). → piersze świento wielka-
nocne, śniadanie wielkanocne.

wielka sobota – ‘sobota przed Wiel-
kanocą, dzień święcenia święconki’: kra-
szanka lub pisanka … […] można było je 
gotować w łupinach od cebuli … w buracz-

kach … […] [przygotowywano je] w Wiel-
kom Sobote … (Sośniczka); [Pisanki przy-
gotowywano] no przed Wielkóm Sobotóm 
… (Pleszew); kiedy [robiono] pisanki? … 
w przeddzień Wielkiej Soboty … (Grodzi-
sko); w Sobote już teraz tag [można jeść 
wielkanocne potrawy] ale kiedyź nie … był 
to post … (Grodzisko); [Jedzenie przygo-
towane na święta] we Wielkóm Sobote do-
piro … jak sie przy… na wieczór … to tro-
che mogło sie zjeź ale tak to nie … rano czea 
było czekać … (Cieśle); [W Wielką Sobo-
tę] jeszczy był post to jeszczy tag nie jedli … 
potraw … dopiero … w Wielkom So… Nie-
dziele … (Sośnica); nigdy nie spożywaliśmy 
tego jedzenia [=przygotowanego na Wiel-
kanoc] bo … w Wielkom Sobote jeszcze po-
ściliśmy … (Broniszewice); dzieci przyszy… 
przygotowywały w sobote … w Wielkom So-
bote przygotowywały koszyczki gdzieś tam 
pod krzaczkami na dworze gdzieś tam … 
koszyczki z siankiem … i czekały kiedy … 
przyniecie w Niedziele bendom po śniadaniu 
mogły iź i szukać … tych koszyczki … zapeł-
nione prezentami … […] bo zajonc przyno-
sił prezenty … (Broniszewice); było … czea 
… przygotować w Wielkóm Sobote jedzy-
nie … (Gizałki); w Wielkóm Sobote kiedyś 
to nie było wolno jeś [potrawa na Wielka-
noc] … (Gizałki); [Pisanki] przeważnie sie 
w [Wielką] Sobote przygotuje … przygoto-
wuje od rana żeby … żeby … […] na popo-
łudniu były gotowe do poświencenia … (Le-
nartowice); [Pisanki przygotowuje się] no 
… w Sobote … (Sośnica).

wielki → wielka niedziela, wielka 
sobota, wielki czwartek, wielki 
post, wielki tydzień.

wielki czwartek – ‘czwartek przed 
Wielkanocą’: przed Wielkanocom jest Wiel-
ki Czwartek w którym właśnie jest … zajon-
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czeg i wtedy dzieci obdarowywano różnymi 
słodyczami upominkami … (Grodzisko); 
w  Wielki Czwartek [przychodzi] zajón-
czek … (Pleszew); [Zajączek przychodzi] 
w [Wielki] Czwartek … (Sośnica).

wielki post – ‘okres rozpoczynający się 
w Środę Popielcową a kończący w Wiel-
kanoc (lub Wielką Sobotę po przyniesie-
niu święconki)’: ostatki to … ostatni wie-
czór przed … Popielcem … dlatego ostatki 
… gdyż rozpoczynał sie po Popielcu Wielki 
Post … (Grodzisko); ostatki … […] ludzie 
… bawióm się … jedzom i pijom … […] ostat-
nia zabawa przed Wielkim Postem … (So-
śniczka); no ostatki to jes właśnie ten pod-
koziołek który … mówi nam o tym że już 
zbliża sie Wielki Post … Popielec … (Broni-
szewice); (Pleszew).

wielki tydzień – ‘Niedziela Wielka-
nocna oraz sześć dni ją poprzedzających’: 
ja gotowałam [jajka] w  cebuli … to były 
w jednym kolorze … albo … malowałam pi-
sakami farbami … […] w Wielkim Tygo-
dniu … (Broniszewice); [Pisanki przygoto-
wywano] w Wielkim Tygodniu najczeńściej 
… (Grodzisko).

wielkopolska – ‘region, którego naj-
większym miastem jest Poznań’: to grzyby 
jadalne no w staro…polskiem … w staropol-
skim określeniu … w Wielkopolsce … mó-
wiono na nie bedki … (Marszew).

wielkopolski – ‘charakterystyczny 
dla Wielkopolski’: szare kluchy to potra-
wa wielkopolska … (Marszew); no to grzy-
by trujonce … nazwa wielkopolska to truja-
ki … (Marszew).

wigilia – 1. ‘uroczysty dzień przypada-
jący 24 grudnia’: [Do kolacji wigilijnej za-

siadano] we Wigilie … i tegó … wieczorym 
pod wieczór … (Pleszew); dzielenie opłat-
kiem … to pocstawa … […] ubieranie cho-
inki oczywiście … nie? … jak tam … bo nie-
którzy … ubierajom we Wigilie choinke … 
(Pleszew); 2. ‘uroczysty posiłek zjadany 
24 grudnia’: [Suszy się] śliwki jabłka grusz-
ki … to som najczeńściej takie owoce z któ-
rych sie później gotuje kompod na Wigilie 
… (Broniszewice); nie było tak przyzwole-
nia … żeby … żeby odchodzidź od stołu … 
po to była Wigilia żeby … razym siedzieć 
przy stole … (Sośnica); przynosiło jakie-
goś pecha no nie wim … nigdy sie nie … 
nie spotkaam żeby sie ktoś kłócił … w Wi-
gilie … przy stole … (Sośnica); uszka na 
Wigilie no … monki … z monki i … i jajka 
… kula sie ta[k] jag na makaron … i kroi 
sie na małe paseczki … i w to sie nakłada 
farsz … i zawija sie w takie uszka … (Je-
dlec); uszka na Wigilie … to sie robi z mon-
ki … soli … z jajek z wody … robi sie na-
dzienie … grzybki z cebulom … taki farsz sie 
robi … (Kotlin); Wigilia albo wieczerza … 
(Pleszew); (Marszew); 5; 3. ‘wieczór po 
uroczystym posiłku 24 grudnia’: [R1:] nie 
chodziły te? … skolen… kolyndnicy … [R2:] 
ale to w Szczepana? … nie … to w Wigilie 
… (Grodzisko); no chyba wszyskie zwie-
rzenta w Wigilie mówióm ludzkim głosem 
… (Sośnica).

wigilijny – ‘taki, który został przygo-
towany na Wigilię’: nastympnie podawa-
no potrawy wigilijne … […] był to karp … 
smażony … nastempnie śledzie … kapusta 
z grochem z grzybkami … pierogi … łazan-
ki z makiem … barszcz lub zupa grzybowa 
… no … kompot z suszu … czyli z suszonych 
owoców … (Grodzisko); do kolacji wigilij-
nej zasiadaliśmy zawsze jak zaświeciła pier-
sza gwiazdka ale teraz o tom gwiazdke to 
jes cienżko … (Broniszewice); [Do kolacji] 
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wigilijnej? … no powinno sie zasiońź jak … 
zauważy sie piersom gwiazdke na niebie … 
(Wieczyn).

wilgotny – ‘trochę mokry’: i tak samo 
kiełbaske też sie weńdziło sie suszyło gdzieś 
tam w spiżarni zawieszało sie … do góry na 
strychu żeby wyschło … że nie można … nie 
mogło to być miejsce wilgotne … bo by … 
mogło spleśniedź ale … chłodne miejsce … 
(Broniszewice).

winiak – ‘wytrawna wódka destylowana 
z wina’: można wypidź lampke wina … czy 
kieliszeczek dobrej wódki … winiaku … we-
dług uznania … i gustu … (Pleszew).

winko – pieszcz., ‘napój o najczęściej je-
denastoprocentowej zawartości alkoholu’: 
[Do bigosu daje się] kiszonom kapuste … 
grzyby kiełbaske boczek pomidory … jesz-
cze śliwki suszone … można dodać winko … 
(Pleszew).

wino – ‘napój o najczęściej jedenastopro-
centowej zawartości alkoholu’: a  wino 
z modraków sie robiło zbierało sie ten mo-
drak … te czubki sie obrywało te kwiaty … 
i dosypywało sie cukier … do wody … i po-
mieszało sie to na słóńcu i … dojrzewa-
ło … (Dobrzyca); jabłecznik to może być 
placek … wino … nalewka … (Sośnica); 
można wypidź lampke wina … czy kieli-
szeczek dobrej wódki … winiaku … według 
uznania … i gustu … (Pleszew); w Piersze 
Świento było … śniadanie rodzinne … […] 
a na końcu jeszcze … po lampce winka … 
ale tylko po lampce winka … białego jesz-
cze … (Pleszew); na korbol … to mówio-
no … tanie wino … roźcińczone wodom … 
(Marszew); korbol … że wino … że wino 
pewnie ze swoi roboty … (Broniszewice); 
(Witaszyce).

wkraść sie w… – ‘ukraść (najczęściej 
owoce z sadu)’: szaber … […] iść … wkraść 
sie w jabka … do somsiada … (Marszew).

wlać → lać.

wlewać – ‘umieszczać w czymś płyn lub 
półpłynną masę’: no dawniej była taka ma-
szyna … wlewało sie tam mleko i kreńciło 
sie korbkom … (Sośniczka); śledziówka … 
[…] śmietane … najpierw cebule i pieprz 
i potym sie zaś śmietane wlewa … i kładzie 
sie ten [=śledzie] … (Cieśle); do kany wle-
wano mleko … (Broniszewice); szmatka 
… pieluszka … nie wiem … no były takie 
specjalne szmatki co moja babcia tam wle-
wała i wisiał ten ser … i od… odkapywał 
… z tej serwatki … (Grodzisko); wlewane 
do koryta jedzenie … (Pleszew); w gaczku 
u… wlewa sie krew i dod… (Pleszew); [Do 
czerniny] tom krew sie zaklepuje i sie wlewa 
z monkom … (Józefów); i w to potem wle-
wałam troche mleka … (Nowy Olesiec); 
w takiej kierzynce to sie nazywało … […] 
to sie wlewało śmietane do tego i sie ubijało 
… cały czas … aż sie wytrońciło masło i … 
i ta woda maślanka … (Witaszyce); dole-
wano wode troche z octym … do tego na-
czynia gdzie gdzie krew wlewano … (Gizał-
ki); z mojej babci tam jeszcze pamientam 
pyrczok to były … ziemniaki tarte surowe 
… odlana była ta woda … zostawiona tylko 
ta skrobia … dosypywana była mąka jajka 
były dodawane sól pieprz … i … jeszcze tam 
… usmażyła cebulke z boczkim to wszysko 
wymieszała … na doś takie … gensty pla-
cek … wysmarowała forme od placka wle-
wała to i piekła w piekarniku … (Pleszew); 
(Kuczków).

własny – ‘wytworzony przez siebie; nie-
kupny’: tylko robie pomidorowom … z wła-
snego przecieru … (Pleszew).
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włóczka – ‘nić wełniana’: pisanka … 
[…] kolorowano … korowano odpowiedni-
mi pisakami farbkami … wyszywano różne 
… różne takie … z materiału … włóczki … 
(Grodzisko).

wmieszywać – ‘mieszając, dodawać coś 
do czegoś, połączyć coś z czymś’: po prostu 
czszeba je [=ziemniaki] ugotować … i potem 
sie roz… roz… rozdrabnia i … i wmieszuje 
… w jedzynie … dla zwierzon … (Kuczków).

wnuczka – ‘córka córki lub syna’: no 
mój monż czasami używa i mówi to … […] 
wnuczce z wnuczka nie wie o co chodzi … 
z tom sznekom … (Grodzisko).

wnuczki – bez l. poj., ‘potomstwo syna 
lub córki’: no jag na przykład ja to robię bo 
moje wnuczki lubiom … jak sie to mówi no? 
… fi leti … (Pleszew).

wnuki – bez l. poj., ‘potomstwo syna lub 
córki’: ludzie obdarowywali sie pisankia-
mi … […] rodzice dzieciom … dziadkowie 
wnukom swoim dzieciom … (Sośniczka).

woda → woda świencona.

woda świencona – ‘woda przezna-
czona do celów sakralnych, uprzednio po-
święcona przez kapłana’: poświeńcić wodom 
świenconom … (Pleszew).

wodny → kompiel wodna.

woleć – ‘preferować; wybierać’: rolada 
… […] rozbija sie miensko … nakłada sie … 
kawałek boczku … wendzonego lub niewen-
dzonego … kto jak woli … (Pleszew).

wolniutki → na wolniutkim 
ogniu.

wolny – ‘niezajęty’: [Na Wigilię] no za-
wsze musiało być to jedno miejsce dla po… 
dla przybysza … wolny jeden talerz … i za-
wsze dwanaście potraw … (Grodzisko). → 
na wolnym ogniu.

wosk – ‘miękka, topliwa substancja, 
używana do produkcji świec i w proce-
sie zdobienia pisanek’: pisanka … […] 
można pisać takim woskiem … albo na-
lepiadź różne tam etykietki … (Pleszew); 
pisanka … […] przygotowywano je na 
różne sposoby … gotowano w odpowied-
nich farbkach koloryzujoncych … nakła-
dano … różne wzorki … i nawet z wosku 
wyle… wylewane z wosku … (Grodzisko); 
niktóre pisanki to sóm robióne … gotujesz 
… potym rysujesz wzorek woskiem … i to 
wkłodosz do farby … jak to już sie zafar-
buje … to tam gdzie miaaś wosk … ścirosz 
to tym … no … chusteczkóm higienicznóm 
czy coź i zostaje taki wzór biały … nie? … 
(Tomice).

wódka – ‘napój o około czterdziestopro-
centowej zawartości alkoholu’: można wy-
pidź lampke wina … czy kieliszeczek do-
brej wódki … winiaku … według uznania 
… i gustu … (Pleszew); [Gazer] kto lubi pić 
wódke … (Dobrzyca); [Wódkę można pro-
dukować] z ziemniaków … z ryżu … ze zbo-
ża … (Witaszyce).

wrzucać – ‘upuszczać coś do czegoś’: 
można ugotować goto… w  gotowych wo-
reczkach kasze … wrzucajonc do wody oso-
lonej … (Pleszew); wszysko gotujesz … no 
i to jes żurek … nie… a jeszcze dodajesz tego 
… zawed jajko … gotowane … (Tomice).

wstawiać – ‘umieszczać naczynie 
z wodą na kuchence, na ogniu, by ją pod-
grzać lub zagotować’: [Na rosół] wstawia-
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my wode … wode musimy zagotować … 
(Pleszew).

wstonżeczka – zdr., ‘długi kawałek ma-
teriału’: [Święconka] w koszyczku … ładna 
serweteczka biała i do tego była gryczpan … 
ładnie układany … na koszyczku … i to tak 
… ładnie wyglonda … tyko … wstonżecz-
kami kolorowymi można było przyozdobić 
właśnie … koszyczek … (Pleszew).

wstonżka – ‘długi kawałek materiału’: 
[Święconkę] ubierano wstonżkami palma-
mi … palmami … grycz… buczpanem … 
(Jedlec).

wstonżki – bez l. poj., ‘makaron mający 
postać długich tasiemek’: dodaję do niego 
różne … bakalie … no najczeńściej som to … 
wcześniej zaparzone rodzynki i skórka po-
marańczowa … wymieszam to wszystko no 
i oddzielnie przygotowuje makaron wstonż-
ki … (Marszew).

wsuwać – ‘umieszczać coś wewnątrz cze-
goś, przesuwając to’: [Piec był] duży … no 
bo kwadratowy … no żeby … zależy ile bo-
chynków sie piekło … […] taki piedz mur… 
murowany i tam był sie ws… wsuwało bo-
chynki chleba … (Józefów).

wuja – ‘brat ojca lub matki albo mąż sio-
stry ojca lub matki’: [Łuski z wigilijnego 
karpia zachowuje się] no … żeby przynosi-
ły … pienionżki … zawsze wuja […] ma to 
… (Sośnica).

wybierać – 1. ‘wydłubywać, wyjmo-
wać coś z czegoś’: z gruszeg obieramy … o… 
strużemy gruszki wybieram nasio… nasion-
ka … (Sośnica); 2. ‘decydować się na jedną 
z kilku możliwości’: [Na kolacji wigilijnej 
była] najpierw zupa i potem to kto wybierał 

sobie co chciał no i karp bo karp był na cie-
pło wienc żeby nie ostygł to każdy … zabie-
rał sie za ryby … (Grodzisko).

wybijać – ‘uderzeniami kopystki wpro-
wadzać powietrze do ciasta’: no … robie 
[pączki] … no bio… tyż robie zaczyn z droż-
dży potym dodaje kilo monki … osim żółtek 
… tłuszcz … mleko … no wyrobióm odsto-
wióm do wyrośnińcio … […] musisz tak … 
wybijać … ciasto … żeby sie napowieczszyło 
… nie? … bo im wiyncy jes powieczsza tym 
jes … pulchniejsze … no … (Tomice).

wybrzydzać – ‘grymasić, nie chcieć 
czegoś jeść’: [Jycy] czyli wszystko je … 
i nie wybrzydzo w jedzyniu … (Kuczków); 
[Przebierny] no że wybrzydza … nie wszy-
sko mu smakuje … (Witaszyce).

wybuch – ‘głośny huk połączony ze 
wzrostem temperatury’: no nie wim tak wy-
bucha … jak tam źle coś sie poukładało to 
[=drewno] nieraz taki wybuch był tego … 
dymu … też takie i to było takie … troche 
trujonce … (Nowy Olesiec).

wybuchać – ‘wydawać odgłos podob-
ny do strzału’: no nie wim tak wybucha … 
jak tam źle coś sie poukładało to [=drew-
no] nieraz taki wybuch był tego … dymu … 
też takie i to było takie … troche trujonce … 
(Nowy Olesiec).

wybuchnońć – ‘wydać odgłos podobny 
do strzału’: płomień był w piecu ale też wy-
buchnął i taki … czad sie unosił ten ten za-
pach … tego paleniska … (Nowy Olesiec).

wycinać – powycinać – ‘używając 
noża, wydobyć z czegoś określony kształ’: 
chrusty … […] no ciasto czszeba zarobić … 
i później … ciasto sie wałkuje … wycina sie 
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… prostokonty … i sie robi chrusty … (Bro-
niszewice); pyzy … […] kładzie sie tu póź-
niej te … powycinane ciastk… ciasto na tom 
… pieluche … czy tam na tom gaze … przy-
krywa sie jakomś miskom … i one sie w ten 
sposób … na parze ugotujom … (Bronisze-
wice); no wycina sie mieńsiń [=szynkę] … 
na ogół z  tylniej nogi … (Lenartowice); 
szynke sie wycina z zadniej kulki … i jom sie 
pekluje i wyńdzi … (Jedlec); no najpirw sie 
gotuje kapuste żeby … sparza sie listki kapu-
sty żeby nie była tego potym … sie powycina 
te … głemby żeby nie były takie twarde … no 
i gotuje sie … (Sośnica).

wyciskać – wycisnońć – 1. ‘naciska-
jąc, nadać czemuś pożądany kształt’: ba-
raneg najczeńściej był zrobiony dawniej 
z masła … wyciskany specjalnom formom … 
(Lenartowice); specjalne forymki sóm w któ-
re sie wkłada masło i sie … baranka wyci-
ska i kładzie sie na wode i jes baranek … 
(Kuczków); (Jarocin); 2. ‘ściskając, powo-
dować odciekanie cieczy’: to jez na przezim-
binie … na kaszel … na przezimbinie … […] 
tak … bierzesz pińcet kwiatków … mleczu … 
to zalywosz … litrym wody … i to … kro-
isz czszy cytryny … i w to wrzucosz i to go-
tujesz … jak to ugotujesz … to bierzyż i … 
odciskosz … to z tegó … nie … co ja mówie 
… czszy … czszy litry wody tam było chy-
ba … […] i tyn … i to … potym wyciszkosz 
… w tyn … tóm wode … (Tomice); musi … 
sie zerwać owoce [czarnego bzu] jak to mó-
wionc … potem sie owoce … czeba je umyć 
… ułożyć w garnek … zagotowadź i potym 
wycisnóńć sok … (Kuczków); [Na syrop 
z czarnego bzu] wyciska sie … te nasiona 
czy owoce … […] takie takie parasole jak-
by … i … z tego sie wyciska i z tego sie ten 
… sok … z tego sie robi … właśnie ten … sok 
taki … powiedzmy leczniczy dodaje sie do 
herbaty czy … […] no dodaje sie do herbaty 

go … na przeziembienia na takie … antygry-
powe o! … (Dobrzyca).

wycisnońć → wyciskać.

wylewać – ‘usuwać płyn z naczynia, po-
jemnika’: do całkowitego rozpuszczenia wy-
lewamy … (Grodzisko); no kana … no to 
było taki … takie naczynie … dosyć wysokie 
i miało takóm szcz… szczelnóm przykrywke 
… z gumóm takóm żeby to sie nie wylewało 
… (Sośnica); a krew ze świni to … zostawa-
ło sie albo na kiszke … albo też wylewało do 
ziemi … (Nowy Olesiec).

wymborek – ‘wiaderko stosowane daw-
niej, np. przy dojeniu krów’: wymborek … 
(Pleszew); (Sośniczka); 35.

wymienszać → mienszać.

wymieszać → mienszać.

wymieść – ‘usunąć nieczystości miotłą’: 
rozpalało sie w piecu drewnem … rozgrze-
wało sie piec … do czerwoności … jak wy-
paliło sie drewno wymiatło sie … wszysko 
z pieca … (Marszew).

wymiszać → mienszać.

wymiyszać → mienszać.

wymoczyć – ‘potrzymać coś w wodzie 
przez pewien czas, by usunąć niepożąda-
ny składnik (np. nadmiar soli)’: zależy ja-
kie śledzie masz … jag masz słone to musisz 
wymoczyć … (Sośnica); czea śledzie wymo-
czyć … bo som bardzo słone … (Pleszew).

wynzołek – ‘zaciągnięta pętla’: kiedyś 
dawno dawno tymu to tam wionzali z tego 
… no … […] z materiału … wynzołek … 

Słownik pleszewski.indd   167 04.02.2020   11:40:40



WYPIĆ

168

i w środek tam cukru albo czegó dosypali 
i tak dziecko ssało … no … (Witaszyce).

wypić → pić.

wypiek – ‘upieczone słodkie ciasto’: 
świeńci sie sól pieprz … baranka wielkanoc-
nego … jajka właśnie malowane … słodycze 
… chleb … wypieki takie typu babka … (Le-
nartowice).

wypiekać – ‘piec’: baraneg najczeńściej 
był zrobiony dawniej z masła … wyciskany 
specjalnom formom … a ostatnio sie prakty-
kuje że som te baranki z cukru … albo z … 
[…] w ogóle wypiekane … takie typu chleb-
kowego … (Lenartowice).

wypłukać → płukać.

wypukać I – ‘potrzymać coś w wodzie 
przez pewien czas, by usunąć niepożądany 
składnik (np. nadmiar soli)’: śledź może być 
słony … czeba go wypukać … (Pleszew).

wypukać II → płukać.

wyrabiać, wyrobiać – wyrobić – 
‘mieszając lub ugniatając, nadawać czemuś 
pożądaną konsystencję’: [Masło] wkłada-
ło sie do zimnej wody i wyrabiało się … wa-
rzechóm … (Sośniczka); ponczki … no z żół-
tek … żółtka uciera sie z cukrym do tegó sie 
dodaje cukru waniliowego troszeczke szczyp-
te soli … to wszystko sie uciera … monke … 
spirytus … no i sie wyrabia ciasto … (Ple-
szew); ponczki … […] no robimy roszczyn 
z drożdży … i troche cukru troszeczke ma-
sła i i … monka … i jajka … i wyrobidź aż 
ciasto urośnie … (Pleszew); osełki … formo-
wano … ale jeszcze przedem czszeba to wy-
robić z wodom zimnom … (Pleszew); ziem-
niaki ugotowane … dodaje sie do tego jeszczy 

monki ziemniaczanej troche takiej … i po 
prostu sie wyrabia … i w taki rulon sie zwi-
ja i sie … tnie na takie te … pod pod sko-
sym … (Witaszyce); monke przesiewamy 
dodajemy drożdże i zakwasu wody soli wy-
rabiamy wszystko razem ciasto … (Mar-
szew); nastempnego dnia … dodawano mon-
kę … i wyrabiano ciasto … nakładano … do 
blach … albo wyrabiano … bułki … chlebo-
we … takie w kształcie … owalnym podłuż-
nym lub okrongłym … (Marszew); pyzy ina-
czej … […] monke jajko drożdże … czszeba 
wyrobić … mleko … ocstawić do wyrośnień-
cia … jak wyrosnom sie gotuje na … na ła-
chu … (Sośnica); jak drożdże wyrosnom … 
kładzie sie je do monki … leje sie mleko żółt-
ka szczypta soli … odrobina cukru … wyra-
bia sie ciasto jak ciasto wyrośnie formuje sie 
kluski … (Wieczyn); kiszka … […] gotuje sie 
kasze … dodaje sie pokrojonom … w kostke 
wontróbke … krew świni … przyprawy maje-
ranek sól pieprz … wszysko sie wyrabia mie-
sza i napycha sie … w jelita … (Gizałki); tóm 
wóntrobe najpierw wycióngosz … meliż jóm 
… potym bierzesz troche tegó rosołu doly-
wosz … dok… dodajesz wszyskie przyprawy 
wyrabiosz … i to jes pasztet … (Tomice); no 
… robie [pączki] … no bio… tyż robie za-
czyn z drożdży potym dodaje kilo monki … 
osim żółtek … tłuszcz … mleko … no wyro-
bióm odstowióm do wyrośnińcio … (Tomi-
ce); makaron … […] monka i jajka … wy-
rabia sie … wałkuje … i kroi … […] no albo 
jak ktoź mo maszynke to maszynkóm robi … 
(Dobrzyca).

wyrabianie – ‘mieszanie lub ugniata-
nie, by nadać czemuś pożądaną konsysten-
cję’: (Sośnica).

wyrastać – ‘o cieście: zwiększać swoją 
objętość’: chleb rośnie … wyrasta … (Sośni-
ca); ciasto wyrasta … (Pleszew).
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wyrobiać → wyrabiać.

wyrobić → wyrabiać. 

wyrosnońć → rosnońć.

wyrzucać – wyrzucić – ‘pozbywać 
się tego, co jest niepotrzebne, nieprzydat-
ne’: [Jeśli na podłoge upadnie kawałek chle-
ba, to trzeba] wyrzucić do … do spożycia … 
do … do wiadra … do odpadu … (Jarocin); 
spalało sie [skorupki ze święconego jajka] 
… nie było wolno ich wyrzucidź na podwór-
ko … (Kuczków); [Kurczaka] najpierw sie 
oparza z pierza … przecina sie wycionga sie 
… jelita wszysko sie wyrzuca … (Pleszew).

wyrzucić → wyrzucać.

wyschnońć → schnońć.

wyskrobek – ‘wypiek z resztek ciasta 
chlebowego’: no wykonywany był … taki 
wyskrobanych el… elementów dzieży … 
i nazywano go wyskrobkiem … (Marszew).

wysmarować – ‘rozetrzeć coś na ścian-
kach naczynia’: z  mojej babci tam jesz-
cze pamientam pyrczok to były … ziemnia-
ki tarte surowe … odlana była ta woda … 
zostawiona tylko ta skrobia … dosypywana 
była mąka jajka były dodawane sól pieprz 
… i  … jeszcze tam … usmażyła cebulke 
z boczkim to wszysko wymieszała … na doś 
takie … gensty placek … wysmarowała for-
me od placka wlewała to i piekła w piekar-
niku … (Pleszew).

wysuszyć → suszyć.

wyszywać – ‘wykonywać ozdobny wzór 
przy użyciu haftu lub szycia’: pisanka … 
[…] kolorowano … korowano odpowiedni-

mi pisakami farbkami … wyszywano różne 
… różne takie … z materiału … włóczki … 
(Grodzisko).

wywar – ‘płyn powstający z gotowania 
mięsa lub warzyw w wodzie’: [Szare jaja] to 
som jajka rzucane na wywar z włoszczyzny 
… (Pleszew); grochówke … no czeba namo-
czyć groch … i znowu … wywar z … wywar 
kostny albo wa… na … dodaje sie … łuska-
ny groch … ziemniaki marchewke oczywi-
ście warzywa wszyskie … majeranek … 
(Sośnica); najpierw do każdyj każdej zupy 
poczszebny jes wywar … taki z kości mien-
sa … (Pleszew); [Kwaśne to] biały barszcz 
… biały barsz … wywar z kości warzyw … 
i zaciongane monkóm … i doprawiane octem 
… wszystko … (Pleszew); no wywar no to 
z warzywami jes … (Witaszyce); [Ajntopf 
to] przeglond tygodnia warzywny … wszyst-
kie warzywa z tygodnia pozbierane … wy-
war i ugotowana zupa … (Pleszew); zimne 
nóżki lub galat … […] no … nogi świńskie 
got… i można dać golonki gotuje sie w wy-
warze z warzyw … i potem … obiera sie za-
lewa oczszymanym rosołem i  chłodzi … 
(Marszew); [Pisanki] były gotowane w wy-
warze z cebuli … […] przed Wielkanocom … 
(Kotlin); (Broniszewice); (Nowy Olesiec); 
(Zielona Łąka).

wywijać – ‘przekładać jeden koniec ja-
kiegoś plasterka przez dziurkę w  nim’: 
chruściki … […] robi się ciasto … kruche 
… późnij sie kraje kwadraciki na środku sie 
robi dziurke sie wywija i smaży sie na tłusz-
czu … (Sośniczka).

wzorek – ‘motyw, rysunek’: pisanka … 
[…] przygotowywano je na różne sposoby 
… gotowano w odpowiednich farbkach ko-
loryzujoncych … nakładano … różne wzorki 
… i nawet z wosku wyle… wylewane z wo-
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sku … kolorowano … korowano odpowied-
nimi pisakami farbkami … wyszywano róż-
ne … różne takie … z materiału … włóczki 
… (Grodzisko); malowanka … pisanka … 
[…] jajko zabarwiało i wtedy sie wydrapy-
wało … szpileczkom czy czymś wzorek … 
(Kuczków).

wzór – ‘motyw, rysunek’: niktóre pisanki 
to sóm robióne … gotujesz … potym rysujesz 

wzorek woskiem … i to wkłodosz do farby … 
jak to już sie zafarbuje … to tam gdzie mia-
aś wosk … ścirosz to tym … no … chustecz-
kóm higienicznóm czy coź i zostaje taki wzór 
biały … nie? … (Tomice).

wzrastać – ‘o cieście: zwiększać swoją 
objętość’: (Marszew).
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zabawa – ‘zebranie towarzyskie z mu-
zyką, tańcami, poczęstunkiem’: ostatki … 
[…] to jes … zabawa w której można jeść … 
jeszcze wendliny tańczyć … można wypidź 
lampke wina … czy kieliszeczek dobrej wód-
ki … winiaku … według uznania … i gu-
stu … (Pleszew); ostatki … podkoziołek … 
nie? … nie … co to sie nazywa? … przed Po-
pielcym … […] do dwunasty tylko sie odby-
wa … i normalnie ta[k] jak zabawa … (Ple-
szew); jes to zabawa ostatkowa … ostatki 
… […] zazwyczaj to jes … muzyka … i ja-
kieś … odpowiednie potrawy przygotowane 
na tak … impreze … (Grodzisko); ostatki … 
[…] ludzie … bawióm się … jedzom i pijom 
… […] ostatnia zabawa przed Wielkim Po-
stem … (Sośniczka); podkoziołek … […] no 
… jak zabawa … bigos … i fl aszka … (Cie-
śle); ostatki … […] za moich czasów nor-
malna zabawa … taneczna … a kiedyś to 
nie wiem … (Broniszewice).

zacier – 1. ‘sfermentowana masa (z mąki 
i  wody) wykorzystywana w  celach spo-
żywczych’: można kupidź ale można robić 
bo to czszeba zrobić zacier … z monki żyt-
niej … i to sie zalewa wodom … i to potym 
fermentuje stoi jakiś czaz i potym sie robi 
z tego kwas … i z tego kwasu sie [żur] robi 
… (Sośnica); 2. ‘masa poddawana fermen-
tacji, by wytworzyć spirytus’: zrobi sie za-
cier … można z żyta można z ryżu można 
z cukru … no i musi to … przejś pewna fer-
mentacja … i zajź musi dojś do … gotowa-

nia tego jeśli jes dojrzały już … ten zacier … 
bo ta[k] to sie nazywa … i … przez parowa-
nie schłodzenie … poprzez skraplanie sie … 
oczszymuje sie z tego spiritus … czyli samo-
gon inaczy … (Dobrzyca).

zacierka – często w  l. mn., ‘drobna, 
mączna kluseczka’: i do tego [=zupy dynio-
wej] robiłam takie specjalne kluseczki … 
z jednego jajka … takie zacierki … (Nowy 
Olesiec); zacierka to jes … z monki to sie 
uciera tak … na tartce … (Pleszew); na za-
cierki … to kluski sie robi z mónkóm … z wo-
dóm i sie … na … gotuje na wode … (Gizał-
ki); zacierka to jest … na przykład gotuje sie 
mleko czy tam na… pół na pół mleko z wo-
dom … przygotowuje sie takie … ugniata sie 
monke z tam jajkiem … z odrobinom wody 
… i tak to sie kruszy na gotujonce sie tam to 
mleko … to powstajom takie kluseczki drob-
ne … to inaczej jest zacierka … (Lenartowi-
ce); [Zacierka] no to jez monka woda i jajko 
… i potym to za… zrobisz takie … twardawe 
te ciasto … i czszysz na tartce … albo sku-
bież na takie drobne … te … ale przeważ-
nie … na tartce na tych grubych oczkach 
… […] do zupy mleczny możesz wrzucić 
… (Tomice); zacierki to sóm mniej wiencej 
jak … podobne do do lanej kluski tylko że 
… że to jes … nie tag jag lana kluska tyl-
ko takie takie mniejsze kluseczki … (Kucz-
ków); [R1:] zacierka to jes do zupy … któ-
rom … [R2:] do jes do zupy z monki … […] 
na tartce sie uciera … i to sie zagotowywuje 

Z
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… ja nigdy nie robiłam … (Pleszew); [Sku-
banki to] takie jak zacierki … […] no món-
ka woda jajko … […] i potym skubiesz … 
tym … to … to zależy jak kto tyn… bo … jo 
to na przykład robie takóm kruszanke i tyn 
… a niktórzy skubióm … nie? … (Tomice); 
(Jarocin).

zaciongać, zacióngać – zación-
gnońć – ‘rozprowadzać coś w  czymś’: 
czarnina … […] rosół zaciongany … krwiom 
kaczki … (Dobrzyca); zupa owocowa to … 
kiedyś to tak zupy owocowe czy… sie goto-
wało zaciongało sie śmietanom i … z maka-
ronem … z czym kto lubioł … (Józefów); 
[Zupa z jagód] jagody i sie tygó … zacióngo 
… śmietanóm czy kiślem no bo różnom robiom 
… (Józefów); [Kwaśne to] biały barszcz … 
biały barsz … wywar z kości warzyw … i za-
ciongane monkóm … i doprawiane octem … 
wszystko … (Pleszew); no zupke owocowóm 
no to sie … owoce sie gotuje zacionga sie … 
kisielem czy monkom ziemniaczanom i dosła-
dza sie i … i jes zupa już … możesz podawać 
z makaronem … (Pleszew); [Polewka to] 
potrawa z… na wode gotowanom zalewa sie 
rozrobionom … w mleku … monke … zación-
gnientom … to sie wlewa gotowanom wode … 
przyprawić solom … i gotowe … (Jarocin); 
polywke sie gotuje na wodzie … zalewa sie 
… maślankom i leciutko sie … zacionga mon-
kom … (Pleszew); [Zaciągnąć zupę to] robi 
sie zasmażke … (Dobrzyca); (Kuczków).

zacióngać → zaciongać.

zacióngnońć → zaciongać.

zaczyn – ‘sfermentowana masa (z mąki 
i wody) wykorzystywana w celach spożyw-
czych’: wywar z kości miensa i do tego … 
zakwas … zaczyn żuru … w butelce w sło-
iku można kupić … i z przyprawami … i to 

jest zaciongane … to jes żurek … (Pleszew); 
przygotowywanie ciasta na chleb zaczyna… 
nazywało sie zaczyn … (Marszew); robi-
ło sie najpierw zaczyn z drożdży … z mon-
ki … późni dodawało sie po… poszczegól-
ne składniki … (Broniszewice); drożdżowe 
kluski gotowane na parze? … pyzy … […] 
robi sie zaczyn z drożdży … (Wieczyn); za-
robiosz zaczyn … z monki z drożdży i z cu-
kru … (Tomice); no … robie [pączki] … 
no bio… tyż robie zaczyn z drożdży potym 
dodaje kilo monki … (Tomice); [Na ciasto 
drożdżowe] najpierw przygotowujemy za-
czyn … czyli mleko drożdże i cukier czeka-
my … aż … wyrośnie … czyli do … do zaga-
rowania tak zwanego … później wlewamy 
zaczyn do monki z tłuszczem i mieszamy … 
(Pleszew); (Witaszyce).

zafarbować → farbować.

zagotować → gotować, zagoto-
wywać. 

zagotowywać – zagotować – ‘tu: 
doprowadzać wodę do wrzenia, by pastery-
zować żywność’: gotowało sie … porcje min-
sa nakładało … w słoiki i zalewało goron-
cym … tłuszczem … na przykład smalcym 
… i zagotowywało sie w słoiki … w słoikach 
… (Marszew); no … polewke to … mosz … 
bierzyż na przykład … szklanke … wody … 
szklanke maślanki … i łyżke … niedużóm … 
ty … i najpierw zagotowujesz wode … do 
maślanki sypiesz … tyn … mónke … i to roz-
klepujesz wlywosz do wody i tak wychodzi 
… (Tomice); zagotować … (Sośniczka).

zajonc – ‘symboliczna postać roznosząca 
dzieciom drobne upominki w okresie wiel-
kanocnym’: zajondz roznosi dzieciom pre-
zenty … (Sośniczka); [Zając] no przynosi 
słodycze dzieciom … (Sośnica); dzieci przy-
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szy… przygotowywały w sobote … w Wiel-
kom Sobote przygotowywały koszyczki gdzieś 
tam pod krzaczkami na dworze gdzieś tam 
… koszyczki z siankiem … i czekały kiedy … 
przyniecie w Niedziele bendom po śniadaniu 
mogły iź i szukać … tych koszyczki … zapeł-
nione prezentami … […] bo zajonc przyno-
sił prezenty … (Broniszewice).

zajonczek, zajónczek – 1. ‘symbo-
liczna postać roznosząca dzieciom drob-
ne upominki w  okresie wielkanocnym’: 
w Wielki Czwartek [przychodził] zajónczek 
… (Pleszew); zajónczek … […] z pryzyntym 
… (Pleszew); 2. ‘zwyczaj obdarowywania 
dzieci słodyczami w Wielkanoc lub w dni 
przed nią’: to zajonczek … był robiony … 
i dzieci szukały … pod krzakiem słodyczy … 
zazwyczaj to som słodycze owoce upomin-
ki drobne … (Pleszew); przed Wielkanocom 
jest Wielki Czwartek w którym właśnie jest 
… zajonczeg i wtedy dzieci obdarowywano 
różnymi słodyczami upominkami … (Gro-
dzisko); [R1:] no zajonczek to z prezenta-
mi dla maluszków … słodyczy … [R2:] dla 
dzieci … w czwartek … (Grodzisko).

zajónczek → zajonczek.

zakalec – ‘nieudane ciasto’: (Lenartowi-
ce); (Pleszew); (Sośniczka); (Tomice).

zaklepać → zaklepywać.

zaklepka – ‘zagęszczacz zup i  sosów, 
najczęściej oparty na śmietanie lub mące’: 
można było też roz… zaklepkem takom wy-
konać z monki … i z zimnej wody … (Mar-
szew); zaklepke no to sie dodaje mónke 
z wodom … roszczszepuje sie … (Sośnica); 
zaklepka a  zasmażka to sóm dwie różne 
sprawy … zasmażke to robisz … monke … 
zasmażasz … na maśle czy na czymź i … 

i potym zalewasz wo… zupóm czy tym … 
a a zaklepke no to … bierzesz troche ty śmie-
tany z wodom czy z czymsiź i z monkom i za-
kleja… zaklep… zalewasz … (Sośnica); ta-
kóm zaklepke czszeba zrobidź i … to wladź 
i … (Józefów).

zaklepywać – zaklepać – ‘zagęsz-
czać zupę lub sos’: polewka … jak sie robi? 
… na maślance wode sie wstawia … i ma-
ślanke sie zaklepuje monkom … i dodaje sie 
masełko … i soli … i śmietanki … do smaku 
… (Pleszew); i sie zaklepuje … (Pleszew); 
[Do czerniny] tom krew sie zaklepuje i sie 
wlewa z monkom … (Józefów); [Kwaśne to] 
barszcz biały gotowany na wywarze z mien-
sa i z warzyw … zaklepywana śmietanom 
i monkom doda… kwaszona octem … (Mar-
szew); ślepe ryby to jes postna żu… zupa … 
gotuje sie … rozgotowuje sie ziemniaki … 
i zaklepuje monkom … bez tłuszczu … (So-
śnica); polewke przygotowuje sie z mónki 
ziemniaczanej … z mleka i … zaklepuje sie 
… mleko zaklepuje sie mónkóm żytniom … 
(Jedlec); polewka … polewka to jes zupa … 
robi sie jom z maślanki … no i zaklepuje … 
monkom i na końcu dodaje soli … (Kotlin); 
zaklepać … (Kuczków).

zakrencać – ‘zamykać coś na zakrętkę’: 
ogórki … układa sie w beczce lub w słoikach 
… nieduże te ogórki … dodaje sie koper 
chrzan … liście wiśni … dembu … zalewa sie 
osolonom wodom … przykrywa sie … albo 
zakrenca słoiki i czeka aż zakisnom … (Mar-
szew); moja mama … pamientam … w swo-
im czasie bardzo lubiłam to mienso … wienc 
tak … rzeźnik … ze swojej maszynki pod-
kładał słoiki … i to było zakrencane … i go-
towane … (Broniszewice).

zakrentka – ‘pokrywka z gwintem, np. 
na słoiku’: tłist … […] [to] słoik … zakren-
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cony na metalowóm zakrentke … do prze-
tworów … do kompotów … (Sośnica); to za-
krentka u naz jes dekielek … (Pleszew).

zakruszać – zakruszyć – ‘rozdrab-
niać, rozłamywać coś na mniejsze kawałki’: 
ser smażony? … to ser smażony … podsu-
szano … ser podsuszano … zakruszało się go 
dodawało się troszeczkę sody … jak zgliwiał 
… to się smażyło … (Sośniczka); najpierw 
czeba gó [=ser] zakruszyć … (Sośniczka); 
zakruszyć biały ser … (Sośnica); czeba biały 
ser czeba zakruszyć … (Pleszew).

zakruszyć → zakruszać.

zakwas – 1. ‘sfermentowana masa 
(z mąki i wody) wykorzystywana w celach 
spożywczych’: [Żur robi się] na zakwasie … 
z chleba … z kiełbaską … (Pleszew); zakwa-
sy … […] z [mąki] żytniej … i razowej … 
(Pleszew); [Na chleb] wyrobiało sie mónke 
z drożdżami lub z zakwasym … (Pleszew); 
wywar z kości miensa i do tego … zakwas 
… zaczyn żuru … w butelce w słoiku można 
kupić … i z przyprawami … i to jest zacion-
gane … to jes żurek … (Pleszew); zakwas sie 
robi … zakwas z monki żytniej sie robi na 
cztery pieńć dni i później … a później sie na-
gotowuje na … no na wywarze … wywar sie 
robi i sie tym żurkiem i tym … tym żurem 
tym tym zakwasem sie zalewa żur… za-
kwas z żuru … sie zalewa i jes po prostu … 
żur … (Pleszew); żurku tyż nigdy nie goto-
wałam … no na kiełbasie … sie gotuje i … 
i też tyn zakwas sie dolewa … do tego … do 
tego żuru właśnie … (Witaszyce); monke 
przesiewamy dodajemy drożdże i zakwasu 
wody soli wyrabiamy wszystko razem ciasto 
… odczekujemy jak wyrośnie formujemy … 
bochenki chleba … i wkładamy do pieca … 
(Marszew); zakwas … dodawano do monki 
lub … barszcz … taki kwaśny barszcz … wy-

konany z ży… żytniej monki … (Marszew); 
żurek … robi sie najpierw specjalny zakwas 
… (Broniszewice); no to mosz … gotujesz 
… wode i … i masz zakwas zategó … zali-
wosz to zakwasym wrzucosz białóm kiełbase 
i … i tyn … i to wszysko … wszysko gotujesz 
… no i to jes żurek … (Tomice); [Do ciasta 
na chleb dodawano] drożdże żur i … […] 
no no … abo zakwaz albo żur … no kiedyś 
to no … bo to żur sie … no i mleko sie lało 
… (Józefów); wode … i mónke sie sypie i sie 
roztego … i to musi postadź i jes żurek … 
abo zakwas … bo kiedyś to zakwas gada-
li na żur … nie? … (Józefów); żurek przy-
rzondza sie na zakwasie … (Wieczyn); biały 
barszcz robi sie na … na zakwasie … kiełba-
se w to i … marjanka i … i sie gotuje … (Je-
dlec); (Sośnica); 2. ‘to, co służy do zabiela-
nia zup’: [Kwaśne to] tyż zupa taka … na 
zakwasie … […] taka warzywna … wiysz? 
… ziemniaki to i … tylko po prostu zabiela-
na tym tym tym zakwasym takim … (Wita-
szyce); ślepe ryby … bo to tako wodni… wo-
dzia… wodzianka … wiysz? … na tym … 
nie? … z zimniakami i tym i tylko jakimś 
tam zabielana właśnie tym zakwasem … 
(Witaszyce).

zalać, zaloć – ‘umieścić na czymś 
płyn’: kurczak do wody … który sie zago-
tuje … odlać tom wode … wypłukać … za-
lać … miynso wypłukać … zalać ponownie 
czystóm zimnóm wodóm … (Pleszew); jak 
kisi sie ogórki? … czea wypłukadź ogórki … 
i zaloć potym tegó … naukłodać … tegó … 
chrzanu do … nie chrzanu … chrzanu tyz … 
ale kopru … i tegó … i osolić wode i to wszy-
skim zalodź i sie tak ukisnóm same … (Gi-
załki); (Tomice).

zaloć → zalać.

zamaczać → maczać.
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zamieniać sie – ‘dawać komuś coś w za-
mian za coś innego’: [Czy był praktykowa-
ny zwyczaj obdarowywania się pisankami 
w Wielkanoc?] no u naz jeszcze jest … [Jak 
to wygląda?] na przykład pod kościołem za-
mieniam sie znajomymi … […] kiedyś tak 
było że w rodzinie sie obdarowywało jeden 
drugiemu dawał … albo narzeczeni sobie 
dawali … (Lenartowice).

zamrażarka – ‘urządzenie do zamraża-
nia i przechowywania produktów żywno-
ściowych’: [Mięso] solono przeważnie daw-
niej … teraz som zamrażarki … (Witaszyce).

zanurzać – ‘umieszczać pod po-
wierzchnią cieczy’: pisanka … […] malo-
wano jo … zanurzano w roztworze bibuły 
i … (Pleszew).

zapalać – ‘podkładać ogień’: [Kurę się 
opalało] no żeby pozbyć sie tegó … pierzo-
ków … pierza … […] zapalało sie denatu-
rad i … i wtedy nad tym … […] tero nad 
gazym a kiedyś to tam nie było … nie? … 
(Witaszyce).

zapalić → palić.

zaparzyć → parzyć.

zapasy – bez l. poj., ‘surowce, produkty 
gromadzone i przechowywane do czasu, 
gdy będą potrzebne’: i tam były i … zapa-
sy z żywności … (Nowy Olesiec); no jakieś 
zapasy przetwory … no … robienie zapasów 
… (Witaszyce); zapasy na zime to przygoto-
wywane weki w słoikach … (Marszew); świ-
niobicie jes to właśnie taki czas … kiedy … 
uznaje sie że brakuje … kiedyś tak było … że 
brakuje miensa … czszeba … skończyły sie 
zapasy … i czszeba … zabić świnie … (Bro-
niszewice); 33.

zapiekać – ‘doprowadzać do stwardnie-
nia wierzchniej warstwy potrawy w wy-
niku jej pieczenia’: [Na pasztet] gotuje sie 
podroby i … i sie … wszysko razym doda-
je sie tam coś … przyprawy i … albo moż-
na gotowany taki albo można … gó w jelito 
albo tyż … zapiek[ać] we foremke i pieczone 
… nie? … (Witaszyce); zapiekane ziemnia-
ki … (Jedlec).

zapiekanka – ‘potrawa zapiekana 
w piekarniku’: (Pleszew).

zapraszać – ‘uprzejmie zwracać się do 
kogoś, by przybył w  określonym czasie 
na wycznaczone miejsce, np. w odwiedzi-
ny lub imprezę okolicznościową’: żeby nie 
ostygły [ziemniaki lub kasza] jag można … 
na przykład jak sie … zaprasza gości a sie 
ni[e] mo mało czasu … to można ugotować 
wcześni … owinońć kocym i pod pierzyne … 
(Sośnica).

zaprawy – bez l. poj., ‘przetwory prze-
chowywane w słoikach’: to jes taka skryt-
ka komór…ka jak gdyby … […] przy kuchni 
… pomieszczenie takie gdzie sie czszyma-
ło i zaprawy i ganki wienksze … (Pleszew); 
a to mieliśmy takie właśnie pomieszczenie 
przy … kuchni … takóm komórke … i w tym 
mieliśmy … różne półki porobione i  tam 
były słoiki różne zaprawy … w słoikach … 
(Nowy Olesiec); zaprawy … no … weka … 
kapuste … ogórki to takie … no piwnic… 
piwnica do tego służyła … (Pleszew); zapra-
wy to przetwory inaczej … (Pleszew).

zaprosić → (prosić).

zapusty – ‘karnawał’: no zapusty to jes 
… inaczej karnawał … bo jest … miyndzy 
Świyntym Czszech Króli … a Środóm Popiel-
cowóm ten czas … (Pleszew); [Zapusty] to 
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som okres karnawału … (Pleszew); [Zapu-
sty to] karnawał … okres zimowych balów 
… (Sośniczka); wiem że były jakieś zapusty 
ale nie pamintom do końca … (Grodzisko); 
zapusty … no to jes … karnawał … (Sośni-
ca).

zarabiać, zarobiać – zarobić – 
‘łączyć składniki w ciasto przez ugniata-
nie’: pyzy … […] monka pszenna sól jajka 
… woda … i zarobić ciasto … ciasto urośnie 
co najmiej godzine … robić z tego okrongłe 
kluseczki … na pare pod przykryciem paro-
wać … (Pleszew); [Żeby zrobić chleb] do 
naczynia kładziemy monke … dodajemy za-
kwas … dodajemy wode … drożdże roszczy-
namy … no i dajemy żeby … urosło … za-
rabiamy i postawiamy … w odpowiednie 
miejsce … żeby to ciasto rosło … (Pleszew); 
[Ciasto na chleb] no zarobiao sie w kopońce 
… monke sie sypało … mleko sie lało … żur 
… albo zakwas żurowy … (Józefów); zaro-
biosz zaczyn? … (Tomice); zarobisz ciasto 
… mónke … tam jajka i wszysko i zrobisz 
zaczyn drożdżowy … i musisz poczekać aż 
ón urośnie … tyn zaczyn … nie? … tam le-
jesz do tegó te … do tegó zaczynu … te droż-
dże mlyko … i to i … ocstowiosz do … tak 
długo aż ón urosie … jag urośnie to wtedy … 
to ciasto … razym … wymiszoż i to jes tyn 
[=ciasto drożdżowe] … (Pleszew).

zarabianie, zarobianie – ‘łączenie 
składników ciasta przez ich ugniatanie’: 
proces ten trwał dwa dni … na pierwszego 
dnia wieczorem … wykonywano zarabia-
nie tak zwany roszczyn … wsypywano mon-
kę … do niej … do dzieży to jes … takie na-
czynie … wykonane z drewna … do którego 
… wsypywano monkę … dodawano wodę … 
mleko … najlepiej mleko kwaśne … i mie-
szano … dodawano również … zakwas … 
czyli … zakwas który wykonany wcześniej 

został z monki i z wody … nastempnie kopy-
ściom wymieszano … te wszyskie produkty 
… przykrywano kocem … i stawiano w cie-
ple na całom noc … nastempnego dnia … do-
dawano monkę … i wyrabiano ciasto … na-
kładano … do blach … albo wyrabiano … 
bułki … chlebowe … takie w kształcie … 
owalnym podłużnym lub okrongłym … i to 
b… ono musiało jeszcze troche wyrosnońć 
i dopiero wyrośniente wstawiano do … pie-
ca … nagrzanego pieca … (Marszew); zara-
bianie chleba … (Pleszew); (Józefów); zaro-
bianie … (Witaszyce).

zarobiać → zarabiać.

zarobianie → zarabianie.

zarobić → zarabiać.

zasmażać – ‘rumienić na tłuszczu, ze-
szklić’: można przygotować … właśnie go-
lonki … i do tego może być kapustka bia-
ła przygotowana zasmażana … (Pleszew); 
kapusta zasmażana … (Grodzisko); [Ma-
kiełki] to polega na tym że zagotuje sie 
makaron … dodaje sie … mak z … z cu-
krem … i to sie zasmaża … (Broniszewi-
ce); zasmażke to robisz … monke … za-
smażasz … na maśle czy na czymź i  … 
i potym zalewasz wo… zupóm czy tym … 
(Sośnica); jag robi sie kapuste zasmażonom 
czyli sie wpiyrw jóm czszeba ugotować po-
tem … sie kładzie na … na tłużdż i … jak 
to mówionc … i jóm sie chwile podsmaża 
potym sie … wkłado w nióm troszeczke … 
mónki … i razym ze wszyskim sie … smaży 
… (Kuczków).

zasmażka – ‘podsmażona mąka, któ-
rą wykorzystuje się do zagęszczania po-
traw’: zupke ze świeżej kapusty jes bardzo 
dobra i zdrowa … czeba jom pokroić sparzyć 
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… i zgotować … zrobić zasmażke … dodać 
… masełka … śmietanki sól trochę cukru do 
smaku … (Pleszew); [Ślepe ryby to] zupa 
gotowana na samych warzywach i rozdrob-
nionych ziemniakach … doprawiana za-
smażkom … (Marszew); zasmażke … na 
troszeczke tłuszczu … i mónke na … na go-
roncy tłużdż i … i mieszać żeby nie było gru-
dek … (Sośnica); zaklepka a zasmażka to 
sóm dwie różne sprawy … zasmażke to ro-
bisz … monke … zasmażasz … na maśle czy 
na czymź i … i potym zalewasz wo… zupóm 
czy tym … a a zaklepke no to … bierzesz 
troche ty śmietany z wodom czy z czymsiź 
i z monkom i zakleja… zaklep… zalewasz … 
(Sośnica); [Zaciągnąć zupę to] robi sie za-
smażke … (Dobrzyca); no kapuste utegó … 
ugotujeż i zaś … bierze sie … tłuść i … món-
ke i takóm zasmażanke robiż i to … kładzie 
sie … ino musisz szmalcu włożyć … nie? … 
i mónke … no … […] no i zaś doprawiłaś … 
i tom zasmażke sie robiło … o! … zasmażka 
… (Józefów).

zastawa – ‘komplet naczyń’: zastawa … 
[…] zestaw talerzy … głembokie płytkie … 
deserowe … (Pleszew); najpierw nakrywa-
no go [=stół] białym obrusem … nastemp-
nie zastawiano zastawe … (Grodzisko); stół 
wigilijny? … koniecznie biały obrus … tag 
już mówiłam sianko pod obrusem … naj-
lepsza zastawa w domu … (Wieczyn); (Do-
brzyca); (Sośnica); 27.

zastawiać – ‘rozkładać zastawę na sto-
le’: najpierw nakrywano go [=stół] białym 
obrusem … nastempnie zastawiano zastawe 
… (Grodzisko).

zasuszyć → suszyć.

zasuwa – ‘sztaba metalu zamykają-
ca drzwi’: chleb … piec … jest … dokładny 

opis … no jes z cegły … zrobiony duża jes … 
duży taki otwór i ta … i no … taka zasuwa 
i to sie … chleb kładzie na takim … no na 
takim … nie na łyżce tylko … no wkłada sie 
do tego pieca i sie zamyka … takóm zasuwom 
… (Pleszew).

zatrucie – ‘nieprawidłowy stan orga-
nizmu wywołany działaniem jadu lub tru-
cizny’: piołun jes to liście … […] wielkości 
czereśni … liści czy czy … wiśni … z tym że 
rośnie przy ziemi jes to zioło … bardzo sku-
teczne leczniczo … na żołondeg na jakieś 
tam powiedzmy zatrucia … (Dobrzyca).

zaziembinie, zazimbinie – ‘obniżenie 
odporności po wyziębieniu organizmu’: to 
[=nalewkę z kasztanów] brali starsi ludzie 
na zaziembinie … tak bynajmni … wiado-
mo … (Kuczków); musi … sie zerwać owo-
ce [czarnego bzu] jak to mówionc … potem 
sie owoce … czeba je umyć … ułożyć w gar-
nek … zagotowadź i potym wycisnóńć sok … 
[…] no … przede wszyskim … służóm do … 
różnych herbat nie herbad i można w to pić 
… nawet z wodóm czy z czymkolwiek jes to 
na zazimbinie … (Kuczków).

zazimbinie → zaziembinie.

zdrowie – ‘dobry stan organizmu’: 
[Zwyczaj zjadania bazi z palmy wielkanoc-
nej] kiedyś był znany … […] miało szczeń-
ście przynosić … i zdrowie … (Pleszew).

zdrowy – 1. ‘dobry dla zdrowia’: zupke 
ze świeżej kapusty jes bardzo dobra i zdro-
wa … (Pleszew); 2. ‘taki, który funkcjonu-
je poprawnie, bez chorób’: kiedyś [zjada-
no bazie z palmy wielkanocnej] … owszem 
ale teraz raczej nie jest to praktykowane 
u nas … w naszej okolicy … […] mówio-
no że … dzienki tymu … było zdrowe gardło 
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… i pienkny głos … (Grodzisko); z tego co 
wiem to dziadek dawał [opłatek] krowom 
… […] no żeby były zdrowe i dużo mleka 
dawały … (Grodzisko); no kiedyś to [=zja-
dali bazie z palmy] … robili to ale tero to 
już wszysko zaniko … […] żeby był człowiek 
zdrowszy … (Cieśle).

zestaw – ‘komplet’: zastawa … […] ze-
staw talerzy … głembokie płytkie … desero-
we … (Pleszew).

zgotować → gotować.

zgrubić – ‘zbić się w większą grudkę’: 
[Krupy] zgrubiona kasza podczas gotowa-
nia … (Marszew).

zjadać – ‘spożywać pokarm’: przeważnie 
to … taki był zwyczaj żeby sie kury właśnie 
niosły i dobrze hodował drób to sie je [=sko-
rupki ze święconego jajka] gniotło i  … 
podż rzucało kurom który … które to zjada-
ły … (Lenartowice).

zjeś → jeś.

zlewki – ‘resztki jedzenia i płynów zlane 
w jednym pojemniku’: jedynie zlewki były 
i dla … świni potem … (Nowy Olesiec).

złanczać – ‘dodawać składniki i tworzyć 
z nich jedną masę’: no po prostu sie ciasto 
… złancza … kula sie … (Pleszew).

złodziejka – ‘wykradanie owoców 
z cudzego sadu’: [Iść] na szaber czyli tyż 
tak samo na tom złodziejke … szabrować 
… (Broniszewice); idzie na złodziejke … 
(Wieczyn); [Iść na] złodziejke … (Józefów).

zmiażdżyć → (miażdżyć).

zmywać – ‘myjąc, usuwać brud’: (Ple-
szew); (Witaszyce).

zmywak – ‘gąbka wchłaniająca wodę, słu-
żąca do mycia’: gombka zmywak ścierka … 
ściereczka … (Pleszew).

zmywanie – ‘mycie, czyszczenie przy 
użyciu wody’: (Sośnica).

zmywarka – 1. ‘urządzenie do mycia 
naczyń’: włożyć [naczynia] do zmywarki … 
(Pleszew); 2. ‘kobieta, która zmywa naczy-
nia’: (Dobrzyca).

znajomy – rzecz., ‘osoba znana’: [Czy był 
praktykowany zwyczaj obdarowywania się 
pisankami w Wielkanoc?] no u naz jesz-
cze jest … [Jak to wygląda?] na przykład 
pod kościołem zamieniam sie znajomymi 
… […] kiedyś tak było że w rodzinie sie ob-
darowywało jeden drugiemu dawał … albo 
narzeczeni sobie dawali … (Lenartowice).

zomb → mieć długie zymby.

z ukosa – ‘w taki sposób, że ostrze prze-
chodzi przez coś pod kątem ostrym’: sza-
gówki … […] ziemniaki mieli sie … łonczy 
sie z monkom i jajkiem … wyrabia ciasto for-
muje wałek … i kroi … z ukosa potym gotu-
je w osolonej wodzie … (Marszew).

zupa – ‘płynna potrawa z gotowanych ja-
rzyn, mięsa, owoców, którą można jeść za 
pomocą łyżki’: najpierw do każdyj każdej 
zupy poczszebny jes wywar … taki z kości 
miensa … (Pleszew); [Z dyni można przy-
rządzić] zupe … placki dyniowe i  kom-
pot z dyni … (Pleszew); zupa … pomido-
rowa … zupa ogórkowa … zupy grzybowe 
też smakowe sóm różne pieczarkowe … tak 
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że mnóstwo tych zub różnych gotujemy … 
(Nowy Olesiec); jak zimom to były kompoty 
… w słoikah i sie otwierało … i gotowało sie 
zupe owocowóm … a latym to ze świeżych 
owoców … zupe owocowom też … zależy ja-
kie tam owoce były … najlepsze to były zupy 
takie różnych mieszanych owoców … (Nowy 
Olesiec); można je [=grzyby] wypłukadź 
i ugotować z nich zupe … (Broniszewice); 
zupa w owoców? … owocowa … zupa … 
(Zielona Łąka); zupe mlecznom z dyni moż-
na przyrzońdzić … dynie gotujemy … naj-
piyrw sie struże póżnij sie rozdrabnia … 
i gotuje sie … i dodaje sie mleko … i sło-
dzi … (Marszew); szare kluchy no to mó-
wie te przyciroki … z kapustóm … ze zupóm 
… […] … abo sosym polone … (Józefów); 
[Szare kluchy] w Koninie do zup dawajóm 
… […] do rosołu mi sie pytała czy makaron 
czy te kluski … (Pleszew); repeta jes bardzo 
gynste … gynsta zupa … jes to gensta zupa 
… mieści sie w ni wszyskuoe … marchewke 
wszyskie warzywa … kapusta … ziemnia-
ki … marchewka pietruszka i musi być bar-
dzo gynste … (Jedlec); [Potrawy wigilijne 
to] zupa z suszonyh owoców … karp smażo-
ny pierogi … z kapustom i grzybami … ma-
kiełki … śledź w śmietanie barszcz czerwony 
z uszkami … i zawijany makowiec … (Mar-
szew); [Potrawy wigilijne to] przede wszy-
skim ryba kapusta z fasolom … pierogi … 
barszczyk … zupa owocowa … makiełki … 
(Cieśle); to była tako … zupa … jak sie go-
towało kiszke i kiszki … pynkły … to to sie 
zbirało … i … i … jakoś tam mama tam za-
klepywała … i to jedlim … bardzo śmier-
działo kiszkom … (Tomice); [Ajntopf to] 
przeglond tygodnia warzywny … wszystkie 
warzywa z tygodnia pozbierane … wywar 
i ugotowana zupa … (Pleszew); [Nawor-

ka to] mleczna zupa … (Pleszew); no moż-
na wykorzystadź na różne sposoby pokrzy-
wa jez jako … zioło lecznicze czyli można … 
suszyć … można herbaty z niej pić … moż-
na … okłady z niej robić … można nawet … 
jak ktoź umie … zupe ugotować … (Kucz-
ków); zaklepka a zasmażka to sóm dwie róż-
ne sprawy … zasmażke to robisz … mon-
ke … zasmażasz … na maśle czy na czymź 
i … i potym zalewasz wo… zupóm czy tym 
… (Sośnica); nagotowuje sie … zupe z ko-
ści … włoszczyzny … (Jarocin); [Świński 
ogon] do zupy kładóm … (Tomice); niktó-
rzy to brali … [kurze] szyjki do … tegó … do 
zupy … a zez… a w skóre na… robili … na-
dziewali jakimś farszym … (Tomice); zupa 
pomidorowa … (Broniszewice); (Gizał-
ki); (Lenartowice); [Na śniadanie je się] ja-
jecznice zupe mlecznóm owsianke … (Sośni-
ca); (Dobrzyca). → zupa krem.

zupa krem – ‘zupa o  gęściejszej kon-
systencji uzyskiwanej dzięki przetarciu lub 
zblendowaniu warzyw’: [Robię] zupe krem 
… […] dynia do tego warzywo marchewka 
sie gotuje i … o potem zblenduje i … (Wita-
szyce); (Pleszew).

zupka – pieszcz., ‘płynna potrawa z go-
towanych jarzyn, mięsa, owoców, któ-
rą można jeść za pomocą łyżki’: i niektóre 
zupki jak pomidorową to możemy robić … 
z makaronem i z ryżem … (Pleszew); w tej 
okolicy to jes tak … żurek pomidorowa … 
grochowa kapuśniaczek … jarzynowe zupki 
… no różne … co kto lubi … (Zielona Łąka); 
o! zupke [z dyni] bardzo dobrom i na ostro 
i mlecznóm jakóm kto tam chce … (Zielona 
Łąka).
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ździebełko – ‘mała ilość czegoś’: źdźbło 
… ździebełko … (Marszew); (Pleszew); 
(Sośniczka).

ździebko – ‘mała ilość czegoś’: [R1:] 
krzta … ociupinke … troszeńke … [R2:] 
ździebko … (Pleszew); (Broniszewice).

źdźbło – ‘mała ilość czegoś’: źdźbło … 
ździebełko … (Marszew).

Ź
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żar – ‘rozpalony do czerwoności wę-
giel lub kawałek drewna’: resztki spalonego 
[drewna lub węgla] … to jak to sie żar? … 
no taki żar chyba … (Pleszew); no podpala 
sie [w piecu] pod tym żeby żeby sie rozpalił 
żeby był żar i dopiero sie wkłada ten chlebek 
… (Pleszew); (Józefów).

żegnać, żygnać – przeżegnać – 
‘robić znak krzyża’: żegna sie chlebek … 
(Cieśle); żegna sie chleb … (Sośnica); znak 
krzyża … przeżegnać chleb należy … (Le-
nartowice); przeżegnać czszeba [chleb] … 
krzyż… znakiem krzyża … (Jarocin); żygno 
sie … (Kuczków).

żelazny → kluski żelazne.

żeliwny – ‘zrobiony z żeliwa’: garnek że-
liwny … (Jedlec).

żur – 1. ‘sfermentowana masa (z  mąki 
i wody) wykorzystywana w celach spożyw-
czych’: zakwas sie robi … zakwas z mon-
ki żytniej sie robi na cztery pieńć dni i póź-
niej … a później sie nagotowuje na … no 
na wywarze … wywar sie robi i sie tym żur-
kiem i tym … tym żurem tym tym zakwa-
sem sie zalewa żur… zakwas z żuru … sie 
zalewa i jes po prostu … żur … (Pleszew); 
wode … i mónke sie sypie i sie roztego … i to 
musi postadź i jes żurek … abo zakwas … 
bo kiedyś to zakwas gadali na żur … nie? … 
(Józefów); [Ciasto na chleb] no zarobiao sie 

w kopońce … monke sie sypało … mleko sie 
lało … żur … albo zakwas żurowy … (Jó-
zefów); 2. ‘zupa na zakwasie z mąki i chle-
ba’: [Żur robi się] na zakwasie … z chleba 
… z kiełbaską … (Pleszew); śniadanie wiel-
kanocne … […] to jes żur może być … jajko 
chleb … szynka … (Pleszew); wywar z ko-
ści miensa i do tego … zakwas … zaczyn 
żuru … w butelce w słoiku można kupić … 
i z przyprawami … i to jest zaciongane … to 
jes żurek … (Pleszew); żurku tyż nigdy nie 
gotowałam … no na kiełbasie … sie gotuje 
i … i też tyn zakwas sie dolewa … do tego … 
do tego żuru właśnie … (Witaszyce); (To-
mice).

żurek – 1. ‘sfermentowana masa (z mąki 
i wody) wykorzystywana w celach spożyw-
czych’: zakwas sie robi … zakwas z monki 
żytniej sie robi na cztery pieńć dni i później 
… a później sie nagotowuje na … no na wy-
warze … wywar sie robi i sie tym żurkiem 
i tym … tym żurem tym tym zakwasem sie 
zalewa żur… zakwas z żuru … sie zalewa 
i jes po prostu … żur … (Pleszew); żurek … 
robi sie najpierw specjalny zakwas … a póź-
niej … do garnka włoży sie kiełbaske pokro-
jonom w plaste… w plasterki albo w kost-
ke … dodaje sie warzywa … przyprawy … 
właśnie ten żurek … i też można dla smaku 
zabielić mlekiem … albo śmietanom … i po-
daje sie z jajkiem … (Broniszewice); wode 
… i mónke sie sypie i sie roztego … i to musi 
postadź i jes żurek … abo zakwas … bo kie-

Ż
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dyś to zakwas gadali na żur … nie? … (Jó-
zefów); 2. ‘zupa na zakwasie z mąki i chle-
ba’: [Na śniadaniu wielkanocnym] były to 
jajka głównie … wendliny różnego rodza-
ju … żurek z białom kiełbasom … szynki … 
różne … sałatki … (Grodzisko); na przy-
kład po kisz… to też była kiszcz[onka]… 
taka … woda tłusta i  … ta … i  w  tej … 
i smakowa też była … i na tym myśmy goto-
wali żurek … (Nowy Olesiec); w tej okolicy 
to jes tak … żurek pomidorowa … grochowa 
kapuśniaczek … jarzynowe zupki … no róż-
ne … co kto lubi … (Zielona Łąka); wywar 
z kości miensa i do tego … zakwas … zaczyn 
żuru … w butelce w słoiku można kupić … 
i z przyprawami … i to jest zaciongane … to 
jes żurek … (Pleszew); żurku tyż nigdy nie 
gotowałam … no na kiełbasie … sie gotuje 
i … i też tyn zakwas sie dolewa … do tego … 
do tego żuru właśnie … (Witaszyce); [Na 
żurek] gotuje sie wode i dodaje sie zakwas 
przygotowany z monki żytnij … można do-
dać … okrosić słoninom albo można to na 
mieńsie ugotować tyż … (Marszew); żurek 
… to potrawa którom najczeńściej przyrzon-
dzam na pierwszy dzień … Świen ta Wielka-
nocnego czyli w Niedziele Wielkanocnom … 
śniadanie … wykonuje się go … no … musi 
być przygotowany bulion warzywny … do 
bulionu wkładam białom kełbase w cało-
ści … tak sie podgotuje troszeczke … wyj-
muje ją dodaje również … boczek … wen-
dzony pokrojony … lekko podsmażony … 
również cebulka … na koniec … po zesta-
wieniu z ognia na chwile … dodaje chrzan 
wymieszany z … zakwasem … gotuję chwi-
lem … dodaję majeranek też … pamientamy 
o tym żeby dobrze go rozeczszeć w palcach 
wsypujonc do garnka … wtedy on … dodaje 
… tego oczszymuje lepszy zapach … popra-
wia smak potrawy … no na końcu gotowa-
nia oczywiście … gdy już zestawimy z ognia 
… dodajemy śmietane … (Marszew); żu-

rek … robi sie najpierw specjalny zakwas 
… a później … do garnka włoży sie kiełba-
ske pokrojonom w plaste… w plasterki albo 
w kostke … dodaje sie warzywa … przypra-
wy … właśnie ten żurek … i też można dla 
smaku zabielić mlekiem … albo śmietanom 
… i podaje sie z jajkiem … (Broniszewice); 
(Sośniczka); [Potrawy na śniadanie wiel-
kanocne to] jajka kiełbaska … taka biała 
… żurek był … i tak ciasto i … (Gizałki); 
[Śniadanie wielkanocne zaczyna się] od 
zjedzenia poświenconych potraw dzieleniem 
sie jajkiem … po kawoł… wszyskiego czea 
spróbować … to co było w  koszyczku do 
świenconki … a późni sie je żurek … (Sośni-
ca); żurek … gotujesz … wstawia sie wode 
… bierze sie zakwas … dodaje sie do tego 
sól … i … kiełbaske można dać szyneczke … 
boczku i sie zaprawia żurek … oraz doda-
je sie do smaku … można dać śmietanke … 
masełka … cebulke … majeranku troche … 
(Pleszew); no to mosz … gotujesz … wode 
i … i masz zakwas zategó … zaliwosz to za-
kwasym wrzucosz białóm kiełbase i … i tyn 
… i to wszysko … wszysko gotujesz … no 
i to jes żurek … nie… a jeszcze dodajesz tego 
… zawed jajko … gotowane … (Tomice); 
[Na żurek] gotuje sie … mienso przeważnie 
żeberka … wyndzony boczeg lub wyndzo-
ne kości … obgotowuje sie dodaje sie włosz-
czyzny … na koniec sie podsma… wycionga 
ugotowane mienso podsmaża dodaje sie ce-
bule … (Sośnica); żurek przyrzondza sie na 
zakwasie … gotuje sie jakiegoś tam … ce-
bulke … kiełbase … może być boczek … ten 
zakwas … i przyprawia sie róznymi przy-
prawami do smaku sól majeranek … (Wie-
czyn); (Lenartowice); 3. ‘zupa na mięsie, 
zaprawiana śmietaną, doprawiana octem’: 
żurek … to jes białe kwaśne … (Pleszew).

żurownik – ‘gliniany garnek do kiszenia 
żuru’: żurownik … (Kotlin); 24.
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żurowy – ‘taki, z którego powstanie żur’: 
[Ciasto na chleb] no zarobiao sie w kopońce 
… monke sie sypało … mleko sie lało … żur 
… albo zakwas żurowy … (Józefów).

życzenie – ‘słowa, którymi ktoś komuś 
czegoś życzy’: na śniadanie [wielkanoc-
ne] … to zazwyczaj jes dzielenie sie jajkiem 
przez wszyskich domowników i składanie 
sobie życzeń … (Pleszew); (Broniszewice).

żydek – ‘mały nożyk’: taki mały nożyk to 
żydek … (Kotlin).

żygnać → żegnać.

żywność – ‘to, co jest spożywane’: [Scho-
wanko to] pomieszczenie do przechowy-
wania żywności … i innych drobiazgów … 
(Marszew); no dla żywności … (Cieśle); za-
pasy z żywności … tag jak … (Nowy Ole-
siec).
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1. bazia

2. borwinek

3. buczpan; bukszpan; 
gryczpan
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4. świenconka, świncónka, 
świynconka 

5. makiełki; świeca; wigilia

6. kolendnik, kolyndnik 
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7. choinka

8. piec II
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9. kredens

10. kuchnia latowa
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11. kościół

12. piec chlebowy; 
piec do chleba

13. kopónka
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14. łopata

15. kipa

16. wanna
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17. kuchnia 1

18. kuchnia 2

19. fajerwerka; płyta; 
rondel
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20. sagan
21. kuchenka; palnik

22. kopyś, kopyść; patelka; 
patelnia; szare kluchy
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23. misa

24. Forma do babki; 
żurownik

25. Kocioł, w którym można 
gotować; słoik; wek
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26. praska

27. stół; zastawa

28. kołka; pałka; stolnica; 
wałek
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29. nóż; sztuciec

30. firlajek, firlejek; 
kopystka; łyżka 

cedzakowa; plastik

31. karbit, karpit

Słownik pleszewski wklejka.indd   195 04.02.2020   13:59:43



196

32. brendka, bryndka

33. zapasy
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34. wek

35. wymborek
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36. śrupok

37. brytfanna; fajerka; 
fajerwerka

38. dekielek
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39. placek 1

40. placek 2

41. kromka, krómka;  
ośródka; skibka; skórka
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42. andrut; wafel

43. paroch; pompuch; pyza

44. szare kluchy
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45. szagówka

46. tort

47. baranek
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48. ekler, kler; kruszanka, 
kruszonka, kruszónka; 
ponczek, pónczek; szneka; 
wiecznik

49. blacha; brytfanna; 
keksówka; kokilka
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