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Poznań 2018

Wielkopolskie Słowniki Regionalne

Dotychczas w Pracowni Dialektologicznej UAM, w ramach cyklu Wielkopolskie 
Słowniki Regionalne, ukazały się następujące słowniki:

• Słownik języka mieszkańców okolic Gniezna. Święta, wierzenia i przesądy, 
pod red. J. Kobus i T. Gniazdowskiego, Wydawnictwo PSP, Poznań 2018.

• Gospodarz. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego,  
pod red. B. Osowskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2018.

• Gospodyni. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego,  
pod red. B. Osowskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2018.

W przygotowaniu:

• Słownik mieszkańców ziemi łukowskiej. Praca na roli i w gospodarstwie,  
pod red.  J. Sierociuka. 
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9

Przedkładany słownik wraz z opracowaniem jest owocem pracy zespo-
łowej gimnazjalistów z Uczniowskiego Koła Dialektologicznego (dalej: 
UKD) działającego przy Gimnazjum im. ks.  Onufrego Kopczyńskiego 
w Czerniejewie, opiekunki UKD i zarazem wewnętrznej koordynatorki 
projektu mgr Magdaleny Stępień (nauczycielki języka polskiego) oraz 
koordynatora naukowego projektu dr Justyny Kobus (Pracownia Dialek-
tologiczna UAM). Współpraca ta była możliwa dzięki realizacji projektu 
edukacyjnego pt. Ocalić od zapomnienia – badamy język mieszkańców 
wsi gminy Czerniejewo. Projekt zapoczątkował serię przedsięwzięć, 
które mają przynieść w przyszłości serię słowniczków gwarowych w Pra-
cowni Dialektologicznej UAM, powstających przy współudziale środo-
wiska lokalnego. Ich koncepcję wyłożył prof. Jerzy Sierociuk w artykule 
z 2010 r.1, a wcześniej wielokrotnie podkreślał potrzebę tworzenia tego 
rodzaju leksykonów: „Jest to próba uratowania przed zapomnieniem 
tego, co dla każdego człowieka jest najważniejsze – jego tożsamości; 
tożsamości narodowej, lokalnej, grupowej. Jest to jednocześnie ich 
własne widzenie gwary – obok wyrazów tradycyjnie uznawanych za re-
gionalne mamy tu bowiem i przykłady, których powszechnie do zasobu 
dialektalnego się nie zalicza”2.

Oficjalnie ramy naszych działań określiło porozumienie o  współ-
pracy zawarte 29 września 2015  r. pomiędzy Instytutem Filologii Pol-
skiej UAM a Zespołem Szkół Publicznych w Czerniejewie, ściślej zaś 
ze wspomnianym Gimnazjum, działającym przy Zespole Szkół Publicz-
nych w Czerniejewie (obecnie Szkoła Podstawowa im. Onufrego Kop-
czyńskiego w Czerniejewie).

1 J. Sierociuk, Założenia metodologiczne regionalnych słowników gwarowych po-
wstających przy współudziale środowisk lokalnych, [w:] Studia Dialektologiczne 
IV, pod red. H. Kurek, A. Tyrpy i J. Wronicz, Kraków 2010, s. 135–143.

2 J.  Sierociuk, Przedmowa, [w:] M. Giera, K.  Jańczak przy współpracy uczniów 
Zespołu Szkół w Starej Krobi, Słownik gwary biskupiańskiej, Stara Krobia 2005, 
s. V.
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Porozumieniem objęto działania dotyczące realizacji projektu badań 
dialektologicznych we współpracy ze środowiskiem lokalnym, w  ra-
mach wspomagania procesu dydaktycznego w zakresie przedmiotu ję-
zyk polski. Jako innowacja pedagogiczno-organizacyjna projekt łączy 
doświadczenie z teorią – uczniowie samodzielnie pozyskiwali materiał 
językowy, a następnie uczestniczyli w kolejnych etapach opracowania 
tego materiału, np. konstruowali przykładowe hasła słownikowe na pod-
stawie własnych ekscerpcji, tworzyli dokumentację fotograficzną. Do-
świadczenia uczniów w pracy terenowej wspierane były teoretycznymi 
zajęciami prowadzonymi przez członków Pracowni Dialektologicznej 
UAM – prof. Jerzego Sierociuka i dr Justynę Kobus.

Założeniem projektu było napisanie słowniczka gwarowego okolic 
Czerniejewa na podstawie zespołowej pracy uczniów i  wspomagają-
cej pracy koordynatorów. Tematem przewodnim uczyniono pole tema-
tyczne PRACA, głównie na roli i  w  gospodarstwie, co nie znaczy, że 
ograniczano się wyłącznie do tego zakresu. Informatorzy często barwnie 
opowiadali o przeszłości swojej i swoich wsi, co znalazło odzwiercied-
lenie w słowniku.

Podczas trwającego zaledwie kilka miesięcy projektu udało się po-
zyskać ok. 10 godzin nagrań3, co dało ok. 155 stron transkrypcji, oraz 
ponad 200 fotografii związanych z kolejnymi etapami realizacji projektu, 
będących źródłem wiedzy etnograficznej (część fotografii została wyko-
nana podczas eksploracji terenowych i weszła do towarzyszącej projek-
towi wystawy, którą można było oglądać najpierw na korytarzu Szkoły, 
następnie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w zabytko-
wym budynku Collegium Maius w Poznaniu). Na podstawie zebranych 
i  przeanalizowanych materiałów powstał słownik liczący 1114 haseł 
i 36 fotografii. Podstawowa wersja publikacji na prawach rękopisu została 
zamieszczona na stronie internetowej Szkoły (www.czerniejewo.org).

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że współpraca ze szko-
łami nie może być rozciągnięta w czasie (optymalny okres to 2–2,5 roku), 

3 Nagrania wykonali uczniowie UKD pracujący indywidualnie lub w zespołach 
dwuosobowych oraz prof. Jerzy Sierociuk i dr Justyna Kobus. Fotografie wykonali 
następujący uczniowie UKD: Martyna Kosińska i Julia Konieczka, Marta Fabrow-
ska i Natalia Jankowiak, Olga Szymańska i Sandra Waluszyńska oraz mgr Mag-
dalena Stępień, dr Justyna Kobus i prof. Jerzy Sierociuk.
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a grupa badaczy (uczestników projektu) winna być ograniczona do kil-
kunastu osób. Rezultatem takiego założenia są tzw. małe słowniczki, 
 liczące około 1000 haseł. W tak krótkim czasie trudno byłoby rzetelnie 
zredagować obszerniejszy leksykon. W większości takich słowniczków 
przewidziany jest fragment Wstępu, który pozostaje do dyspozycji we-
wnętrznego koordynatora projektu (zwykle jest to nauczyciel) jako miej-
sce na promocję środowiska lokalnego, regionu, szkoły itp. (wybór tego, 
na co położyć szczególny nacisk, pozostawiony jest autorowi tekstu).

Ze względu na fakt, że każda współpraca jest inna, trzeba mieć na 
uwadze to, że i każdy słowniczek, będący wynikiem tej współpracy, bę-
dzie miał nieco odmienny charakter. Słownik języka mieszkańców oko-
lic Czerniejewa. Praca na roli i  w  gospodarstwie był pilotażowym dla 
Pracowni Dialektologicznej UAM słowniczkiem, również współpraca ze 
szkołą w ramach gwarowego projektu edukacyjnego była pierwszą tego 
rodzaju akcją badawczo-edukacyjną łączącą pracę nakową poznańskich 
dialektologów, pracę organizacyjną lokalnego koordynatora i zaangażo-
wanie uczniów lokalnej szkoły.

Skład Uczniowskiego Koła Dialektologicznego: Dawid Andrzejew-
ski, Marta Fabrowska, Jan Gąsiorek, Natalia Jankowiak, Julia Konieczka, 
Katarzyna Kosińska, Martyna Kosińska, Paweł Kosiński, Oliwia Kuliberda, 
Olga Szymańska, Sandra Waluszyńska, Klaudia Wilczyńska.

Fot. 1 Uczniowskie Koło Dialektologiczne wraz z opiekunką Magdaleną Stępień 
w gmachu Collegium Maius (fot. J. Sierociuk)
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Miasto i gmina Czerniejewo

W odległości 15 km na południowy zachód od Gniezna i w odległości 
12 km na północny zachód od Wrześni położona jest gmina Czernie-
jewo. Od stolicy Wielkopolski Czerniejewo dzieli dystans 45 km4. Mimo 
pewnych walorów historycznych miejscowość nie sytuuje się w obrębie 
Szlaku Piastowskiego5, choć niektóre powszechnie dostępne źródła po-
dają inaczej6.

Pierwsze wzmianki o Czerniejewie przypadają na wiek XII. W lite-
raturze przedmiotu przeczytać możemy o  „osadzie targowej” położo-
nej „przy trakcie z  Gniezna do Giecza”7. W  roku 1386 miejscowość 
otrzymała prawa miejskie. W tym samym też czasie Czerniejewo zostało 
podarowane przez króla Władysława Jagiełłę wojewodzie kaliskiemu – 
Sędziwojowi Pałuce z Szubina. W kolejnych latach miasto stało się włas-
nością rodu Górków, którzy mieli je w dzierżawie aż do końca wieku 
XVI. W późniejszych latach Czerniejewo było własnością rodów magna-
ckich, np. Radomickich, Lipskich, Skórzewskich (tych ostatnich – w la-
tach 1825–1939)8. Znaczny rozwój Czerniejewa datuje się na koniec 
wieku XVIII, kiedy to w  mieście istniał ośrodek szewski z  garbarnią. 
W XIX stuleciu miejscowość nadal się rozwijała za sprawą czterech du-
żych jarmarków organizowanych w ciągu roku9. Lokalizacja większego 
przemysłu w Czerniejewie stała się niemożliwa – przyczyniła się do tego 
decyzja o usytuowaniu linii kolejowej z daleka od miasta10. Stacja „Czer-
niejewo” położona na trasie Gniezno–Września oddalona jest od samej 
miejscowości o ok. 4,5 km11.

Niekwestionowaną atrakcją turystyczną Czerniejewa jest zespół pa-
łacowy. Obiekt określany jest mianem jednego z „ciekawszych zabyt-

4 Zob. https://tinyurl.com/czerniejewo1 [dostęp: 29.03.2016].
5 B. Rzyski, Szlak Piastowski. Piastenreute, Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa 

Powiatowego  w Gnieźnie. 
6 Zob. https://tinyurl.com/czerniejewo1 [dostęp: 29.03.2016].
7 W. Łęcki, Czerniejewo, [w:] tegoż, Gniezno i okolice. Przewodnik, Poznań 1972, 

s. 98. 
8 Tamże, s. 98.
9 Tamże, s. 98–100.

10 Tamże, s. 100. 
11 Zob. https://tinyurl.com/czerniejewo1 [dostęp: 29.03.2016].
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ków klasycystycznych w Wielkopolsce”12. Zespół pałacowy, którego za-
łożenie datuje się na lata 1770–178013, stanowią: pałac (wybudowany 
w  latach 1771–1775)14, obszerny honorowy dziedziniec, dwie oficyny 
oraz budynki dawnej stajni i wozowni15. Współcześnie pałac funkcjo-
nuje jako hotel – do dyspozycji gości oddaje się tam sto miejsc noclego-
wych, restaurację i kawiarnię16.

W bezpośrednim sąsiedztwie pałacu znajduje się – liczący 13 ha po-
wierzchni – park. Pierwotnie obiekt ten utrzymany był w stylu francu-

12 W.  Łęcki, dz.cyt., s.  101. Por. też: https://tinyurl.com/czerniejewo2 [dostęp: 
29.03.2016].

13 W. Łęcki, dz.cyt., s. 101.
14 Zob. https://tinyurl.com/czerniejewo2 [dostęp: 29.03.2016].
15 W. Łęcki, dz.cyt., s. 101.
16 Informator turystyczny, Wydział Promocji i  Rozwoju Starostwa Powiatowego 

w Gnieźnie. Por. też: https://tinyurl.com/czerniejewo2 [dostęp: 29.03.2016].

Fot. 2 Tablica drogowa  
(fot. M. Stępień)
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skim, o czym świadczą okazałe aleje lipowe i grabowe. Później miejsce 
to przekształcone zostało w  park krajobrazowy o  charakterze angiel-
skim. Obecnie drzewostan tego terenu stanowią licznie reprezentowane 
modrzewie, jesiony, buki, cisy, graby, lipy i platany. Uroku miejscu do-
daje – położony na osi pałacu – staw17.

Okolice Czerniejewa to obszary obficie zalesione. W  skład kom-
pleksu leśnego wchodzą np. cenne rezerwaty: „Modrzew Polski” w Nos-
kowie, „Wiązy” w Nowym Lesie oraz „Bielawy”18. Ich bogactwo można 
poznać, przemierzając jeden z  okolicznych szlaków pieszych: żółty 
Szlak Onufrego Kopczyńskiego19.

Wśród roślin porastających te tereny znaleźć można zarówno rzadko 
występujące okazy, np.  tojeść bulwiastą, czyśćca leśnego, jak i  te po-
wszechne: olchy, klony, brzozy, wiązy, konwalie, borówki czy po-
ziomki. Faunę okolic Czerniejewa stanowią z kolei: sarny i jelenie, dziki, 
lisy, kuny oraz borsuki20. 

17 W. Łęcki, dz.cyt., s. 102–103. Por. też: https://tinyurl.com/czerniejewo2 [dostęp: 
29.03.2016].

18 https://tinyurl.com/czerniejewo1 [dostęp: 29.03.2016].
19 R. Temczuk, Czeka rzeka, czeka las. Aktywna turystyka, Wydział Promocji i Roz-

woju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
20 Zob. https://tinyurl.com/czerniejewo1 [dostęp: 29.03.2016].

Fot. 3 Pałac w Czerniejewie (fot. M. Stępień)
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Obfitość leśna jest często eksponowanym walorem tego regionu. 
Przykładem działań podkreślających wagę i znaczenie terenów leśnych 
są przedsięwzięcia Nadleśnictwa Czerniejewo i  utworzonego przezeń 
Ośrodka Edukacyjnego Centrum Leśnej Przygody „Szumi Bór”21. 

Pod względem hydrologicznym okolice Czerniejewa położone są 
w części górnej dorzecza Wrześnicy.

Oprócz tej rzeki do drobnych powierzchniowych cieków występu-
jących na okolicznym terenie zalicza się też Małą Wrześnicę. Na sieć 
zbiorników wodnych składają się z  kolei stawy. Usytuowane są one 
w sąsiedztwie przylegającego do zespołu pałacowego parku oraz w oko-
licach doliny Wrześnicy. Cechą charakterystyczną uwarunkowań hydro-
logicznych tego rejonu jest niedobór wód opadowych. Na tym obszarze 
sumy opadów rocznych należą do najniższych w Polsce22.

W  obrębie gminy Czerniejewo sytuuje się dziś 25 wsi i  miasto23. 
Na koniec 2015  r. teren gminy zamieszkiwało ponad 7000 mieszkań-
ców. Najwięcej, bo nieco ponad 2600, stanowiły osoby zameldowane 

21 J.  Kicińska, M.  Gołembowski, Ośrodek Edukacyjny Centrum Leśnej Przygody 
„Szumi Bór”, Nadleśnictwo Czerniejewo.

22 Zob. https://tinyurl.com/czerniejewo1 [dostęp: 29.03.2016].
23 Zob. https://tinyurl.com/czerniejewo1 [dostęp: 29.03.2016].

Fot. 4 Staw w parku pałacowym (fot. J. Kobus)Fot. 3 Pałac w Czerniejewie (fot. M. Stępień)
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w samym Czerniejewie. Drugą pod względem liczebności grupę two-
rzyli mieszkańcy pobliskiego Żydowa. Najmniejsza liczba ludności zo-
stała zaś zanotowana w miejscowościach Linery (kilka osób) i Głożyna 
(kilkunastu mieszkańców)24.

Punkty badawcze

Siatka punktów badawczych składa się z siedmiu miejscowości położo-
nych na terenie gminy Czerniejewo w powiecie gnieźnieńskim, tj. jed-
nego miasteczka i sześciu wsi. Utrwalone nagrania pochodzą z Czernie-
jewa (miasteczko o częściowo rolniczym charakterze, siedziba gminy) 
oraz następujących wsi: Brzózki, Goraniec, Graby, Nidom, Pakszyn. 
Fotografie zaś wykonano w Czerniejewie, Nidomiu, Grabach, Gorańcu 
i Gębarzewie. Rozkład punktów badawczych przedstawia mapka na są-
siedniej stronie.

24 A. Jaworska, Gmina Czerniejewo w liczbach, „Monitor Czerniejewski”, styczeń–
luty 2016, s. 6.

Fot. 6  Tablica informacyjna Nadleśnictwa Czerniejewo 
(fot. J. Kobus)

Fot. 5  Tablica informacyjna 
Rezerwatu Przyrody 
„Bielawy” (fot. M. Stępień)
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Charakterystyka informatorów

Przedstawiciele poszczególnych wsi, którzy wzięli udział w badaniu, na-
leżą do dwóch przedziałów pokoleniowych25: 
• pokolenie II (1921–1945): [WiA] – kobieta ur. 1928 r. (Brz); [GrJ] – 

mężczyzna ur. 1930 r. (Czr); [RuZ] – kobieta ur. 1938 r. (Czr); [LeU] – 
kobieta ur. 1939 r. (Czr); [StZ] – kobieta ur. 1939 r. (Grb); [ŁaZ] – ko-
bieta ur. 1940 r. (Pak); [StS] – mężczyzna ur. 1942 r. (Grb);

• pokolenie III (1946–1970): [KoJ] – kobieta ur. 1946 r. (Czr); [WeH] – 
mężczyzna 1948 r. (Gor); [UlF] – kobieta ur. 1952 r. (Czr); [WeM] – 
kobieta ur. 1952  r. (Gor); [KaW]  – kobieta ur. 1953  r. (Ndm); 

25 J.  Sierociuk wyróżnił pięć przedziałów pokoleniowych: I  – ur. przed rokiem 
1920, II – ur. w latach 1921–1945, III – ur. w latach 1946–1970, IV – ur. w la-
tach 1971–1995, V – ur. w roku 1996 i później (J. Sierociuk, Założenia metodo-
logiczne badań języka wsi, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 11, 
pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 2003, s. 133).

Ryc. 1 Siatka punktów badawczych. Legenda: ● – zbadane miejscowości. Źródło 
mapy: https://www.openstreetmap.org/ [dostęp: 23.08.2018] (CC BY-SA 2.0) 
© autorzy OpenStreetMap

Brzózki
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[MiB]  – mężczyzna ur. 1955  r.; [StU]  – kobieta ur. 1957  r. (Pak); 
[SzuT] – mężczyzna ur. 1969 r. (Gor).
Wymienieni informatorzy w większości są właścicielami gospodarstw 

rolnych albo pracują bądź pracowali w gospodarstwie i na roli. Życie na 
wsi jest im znane, gdyż większość zamieszkiwała rodzinną miejscowość 
przez całe życie. Niektórzy tylko informatorzy są przybyszami z sąsied-
nich wsi lub na pewien czas opuścili rodzinne strony, by po latach tu 
powrócić. Wśród informatorów jest również przedstawicielka z Lubel-
szczyzny, która po wojnie wraz z rodziną osiedliła się w gminie Czer-
niejewo.

Informatorzy mają zróżnicowany poziom wykształcenia. Są tu osoby 
z wykształceniem podstawowym, średnim i wyższym.

Opis gwary

Język mieszkańców okolic Czerniejewa należy do dialektu wielkopol-
skiego, a ściślej – grupy gwar środkowej Wielkopolski. Ze względu na 
bliskie sąsiedztwo gwar północnej Wielkopolski i Kujaw nie dziwi obec-
ność wpływów z tych ugrupowań gwarowych.

Zebrane materiały terenowe wskazują na następujące cechy gwarowe. 
W zakresie fonetyki dostrzeżono: pochylenia (np. bobka ‘babka’, godać 
‘gadać’, dzwóna ‘dzwona’, óna ‘ona’, tyż ‘też’, toczynie ‘toczenie’) i ścieś-
nienia samogłoskowe (np.  pinionżków ‘pieniążków’, dziesińć ‘dziesięć’, 
rzymiń ‘rzemień’, jedny ‘jednej’, późni ‘później’, knówim ‘knowiem’, dziń 
‘dzień’) oraz dość mocno zaznaczającą się labializację (np. uorka ‘orka’, 
buok ‘bok’, wuozy ‘wozy’, cuo ‘co’, uoczka ‘oczka’, uocinali ‘odcinali’). 
Liczne są alternacje samogłoskowe, np. a : e przed j w trybie rozkazującym 
(wpływ kujawski): czekej ‘czekaj’, wołej ‘wołaj’, e : ó papiór ‘papier’. Zda-
rzają się również dyftongizacje, choć zasadniczo dotyczą wymowy osób 
starszych, np. wybierałoe, ściongałoe, młyunie, musiałoe. Odnotowano także 
przykłady odnosowienia samogłosek nosowych w wyrazie bydzie ‘będzie’. 
Ciekawym, bo archaicznym, zjawiskiem fonetycznym są cechy mazowiec-
kie (uznawane za niegdyś częste w Wielkopolsce północnej), np. redle-
nie, redlina, stara forma z nagłosowym ja-, np. jachoł ‘jechał’ czy przejście 
e > a, np. tyla ‘tyle’. Natomiast starą cechą wielkopolską jest występowanie 
-ew po spółgłosce miękkiej (np. w wyrazie bojewisko). W dialekcie wiel-
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kopolskim po spółgłosce twardej winno występować -ow, tymczasem – 
wprawdzie tylko raz – została poświadczona nazwa głewa (zamiast głowa).

Z kolei wśród zjawisk spółgłoskowych typowe, wielkopolskie (tzw. 
wymowa poznańsko-krakowska) jest udźwięcznienie międzywyrazowe 
(np. dzieź leży, tego by nig nie robił, hag od gnoju), a nawet śródwyra-
zowe (np. żeźmy). Interesujące są alternacje spółgłoskowe, np. ch > k 
(przeschło > przeskło), k > ch (jak > jach). Okazjonalnie poświadczono 
przykład ubezdźwięcznienia w wyrazie sfijać ‘zwijać’ oraz zmiękczenia 
w nagłosie w wyrazie zielazuo ‘żelazo’, śpichrz ‘spichrz’ i dźwi ‘drzwi’ 
(podobne zjawiska występują na Kujawach). Do typowo wielkopolskich, 
starych cech gwarowych zaliczamy geminatę (podwojenie) n w  przy-
miotnikach na -any, tu często w wyrazie drewnianny (cecha spotykana 
również na Kujawach). Warto zauważyć, że dość częste są wśród miesz-
kańców gminy Czerniejewo redukcje geminat w wyrazach, w których 
w  języku ogólnym zwykle są obecne, np.  leko ‘lekko, inygó ‘innego’, 
mienko ‘miękko’. Częste są też typowe dla Wielkopolski redukcje w wy-
razach rorzucać, rorzucany.

Ryc. 2  Zenon Sobierajski, Mapka orientacyjna (Z. Sobierajski, Teksty gwarowe ze 
środkowej Wielkopolski, Poznań 1995, s. 7)
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W  gwarach pasa północnego, czyli m.in. wielkopolskich czy ku-
jawskich, w tym na terenie gminy Czerniejewo, notuje się nieściągnięte 
formy czasu przeszłego (np. stojoł ‘stał’) obok form skróconych spotyka-
nych także poza Wielkopolską, szczególnie  w 1. os. lm. (np. nie mielim 
‘nie mieliśmy’, chodzilim ‘chodziliśmy’).

Odmiana rzeczowników charakteryzuje się m.in. końcówką -ów 
w D lm. rodzaju żeńskiego (np. formów, szopów, kaczków, kurów); koń-
cówką -ami w N lm. rodzaju męskiego (np. koniami) – tendencja ogólna; 
końcówką -u w D lp. rodzaju nijakiego (np. polu). Ciekawostką kujawską 
jest dyspalatalizacja miękkiego m’ w N lm. cepamy, motoramy (cecha 
mazowiecka).

Prezentowany w  dalszej części słowniczek nie ma charakteru dy-
ferencyjnego, tzn. zawiera ogół słownictwa używanego w  środowisku 
wiejskim na badanym obszarze, a nie tylko słownictwo stricte gwarowe. 
Sporo więc będzie tu wyrazów powszechnie znanych, co nie znaczy, że 
oczywistych. Niektóre bowiem pozornie znane nazwy mają nieoczeki-
wane znaczenie, np.  łapka, mogiła, wybzykać, zabić. Warto też zwró-
cić uwagę na słownictwo o węższym zasięgu (regionalnym, lokalnym), 
np. drewnik, drzewiec, dzika klipka, glocha, kucier, łapkarka, łapkować, 
murzónka, naddawać, porybić, szefle, śmietka, wuja. Ze  względu na 
uwarunkowania historyczne w mowie mieszkańców gminy Czerniejewo 
obecne są germanizmy, np. haczka, hak, kremer, rozszlusować, sztyl.

Zasady opracowania słownika

Opracowany na podstawie pozyskanych w  terenie materiałów słow-
nik zawiera hasła w  układzie alfabetycznym. Tematem przewodnim 
jest praca na roli i w gospodarstwie. Eksploratorzy skupili się głównie 
na tematach związanych z  podstawowymi pracami polowymi (orka, 
żniwa, sianokosy, wykopki), hodowlą (świniobicie, udój mleka), pracą 
w ogródku przydomowym. 

Artykuł hasłowy ma następującą budowę: wyraz hasłowy > warianty 
fonetyczne, względnie rodzajowe > znaczenie / definicja > cytat / cytaty 
> skrót miejscowości > odsyłacz.

Wyraz hasłowy zasadniczo przywoływany jest w  formie podsta-
wowej, tj. rzeczownik w mianowniku liczby pojedynczej, przymiotnik 
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w rodzaju męskim, czasownik w bezokoliczniku. Są jednak hasła, któ-
rych nie odnotowano w formie podstawowej, a forma zależna nie daje 
podstaw do jednoznacznego wygenerowania używanej w terenie formy 
podstawowej. W  takich wypadkach zdecydowano o  umieszczeniu 
w słowniku wyrazu w postaci uzyskanej, np. astry (tu forma podstawowa 
może być zarówno aster, astr, astra), bancki (bancka, bancek), macochy 
(macoch, macocha), rapcie (rapcia, rapeć), wolanki (wolanek, wolanka).

Wariant fonetyczny (rzadziej rodzajowy) został odnotowany w na-
wiasie kwadratowym po haśle głównym oraz wymieniony w porządku 
alfabetycznym ze skrótem miejscowości, w której został poświadczony, 
i z odsyłaczem do hasła głównego, np. łónka (Czr) (Brz) (Grb) zob. łonka.

Przy objaśnianiu znaczenia zastosowano definicje opisowe lub sy-
nonimiczne. Tam, gdzie definicja synonimiczna wydawała się z różnych 
względów niewystarczająca, zamieszczano definicję rozbudowaną, wy-
jaśniającą znaczenie wyrazu.

Cytaty w  różnych hasłach powtarzają się. Dotyczy to szczególnie 
sytuacji, gdy w  jednym cytacie nagromadziło się wiele interesującego 
słownictwa. Powielanie tych samych cytatów w  różnych hasłach po-
zwala śledzić konkretną nazwę w różnych kontekstach.

Zapis przywoływanych cytatów jest zgodny z zasadą przyjętą w Pra-
cowni Dialektologicznej UAM. Jest on daleki od tradycyjnego, skompli-
kowanego w  zapisie komputerowym oraz trudnego w  odbiorze zapisu 
fonetycznego. Zapis ten zgodny jest z aktualnymi w dialektologii polskiej 
tendencjami wychodzenia naprzeciw miłośnikom języka mieszkańców 
wsi, nie zawsze znającym zapis fonetyczny. Głównym założeniem jest 
jednak potrzeba bycia zrozumiałym dla każdego odbiorcy. Z tego względu 
należy zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami niniejszego za-
pisu, które tak oto określił prof. Jerzy Sierociuk w jednym z artykułów: 

Cały materiał gwarowy będzie podawany w  słownikach w  zapisie 
uproszczonym. Przyjmujemy zasadę, że zapis taki w  możliwie jak 
największym stopniu powinien respektować prawidła pisowni pol-
szczyzny ogólnej. Na reguły ortograficzne zostaną dopiero nałożone 
lokalne zjawiska fonetyczne. Typowe dla polszczyzny ogólnej pro-
cesy fonetyczne – np. bezdźwięczność wygłosu, upodobnienia we-
wnątrzwyrazowe itp. będą podawane zgodnie z rozstrzygnięciami or-
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tografii literackiej; niezależnie bowiem od wykształcenia mieszkańcy 
tych wsi w podobny sposób wymawiają wyrazy typu książka, śnieg, 
już itp. Dyskusyjny może tu być zapis nosówek. Żeby nie wprowa-
dzać specjalnych znaków, przyjmujemy kombinacje z odpowiednim 
elementem n – względnie m – w tzw. indeksie górnym. W sposób czy-
telny dla odbiorcy pozwala to oddać specyfikę nosówek spoza normy 
ortograficznej – np. gynsi. W indeksie górnym podawana jest też „jota” 
w realizacjach typu zajś ‘zaś’; podobnie traktowana jest labializacja, 
np. uojciec. Ze względu na specyfikę gwar wielkopolskich uwzględ-
niane są wszelkie przejawy udźwięcznienia międzywyrazowego; tu 
problemem jest oddanie realizacji typu nasz ojciec miał gościa – narz 
ojciedz miał gościa. Przyjęte zasady umożliwiają ukazanie rozchwia-
nia systemu fonetycznego, jak i różnorodną wariantywność form26.

Niżej podajemy rozwiązania szczegółowe stosowane w zapisie: 
• zachowana jest fonetyka międzywyrazowa (por. powyższy cytat), 

np. ojciedz mówił, wyrwadź len, we workah nosili;
• nosowość oznaczana jest literą m lub n w indeksie górnym, np. som 

‘są’, kont ‘kąt’, tempy ‘tępy’, prent ‘pręt’; 
• dyftongizacja i  labializacja są również zaznaczone w indeksie gór-

nym, np. wysuóeko ‘wysoko’, uorka ‘orka’; umieszczony w  indeksie 
górnym znak u jest równoznaczny z tzw. u niezgłoskotwórczym; 

• redukcja interwokalicznego ł, np. urwaa sie ‘urwała się’;
• łącznikiem sygnalizowany jest zestrój akcentowy oraz specyficzna 

wymowa typu zmar-zły (w opozycji do zmarzły), ta-ak ‘tak jak’;
• znak ó stosowany jest w przykładach zawierających modyfikacje ele-

mentu jasnego, np. uóna ‘ona’, bendóm ‘będą’ jako kontynuacja form 
uona ‘ona’, bendom ‘będą’; por. też słóńce ‘słońce’, ale: buł ‘był’;

• uproszczenia wymowy typu oszcze (ostrze), czea / czeba (trzeba), 
dzie (gdzie) itd. zapisujemy zgodnie z odsłuchem, czyli bez sygnali-
zowania rozbieżności z ortografią ze względu na powszechność tego 
typu wymowy;

• ponieważ w gwarach wielkopolskich w niektórych przykładach po 
spółgłoskach bezdźwięcznych występują spółgłoski dźwięczne, 

26 J. Sierociuk, Założenia metodologiczne regionalnych słowników…, s. 139.
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wprowadzone jest rozróżnienie graficzne tego zjawiska: śvinia, tvój, 
szvagier obok świnia, twój, szwagier.

Ponadto:
• dla oddania specyfiki mowy (np.  charakterystyka składniowa) wie-

lokropkiem obustronnie oddzielonym spacją oznaczane są pauzy, 
np.  tu normalny wóz ... tu nie było wprzód przyczepów ino wóz 
... nie ...; gdy to konieczne, wprowadzany jest dwukropek, zwykle 
przed przytaczaniem czyjejś wypowiedzi;

• (!) oznacza osobliwość wymowy (informuje tym samym, że zapis ten 
nie stanowi pomyłki komputerowej); 

• (?) sygnalizuje wątpliwości odsłuchu;
• [...] oznacza opuszczoną informację w trakcie transkrypcji (zwykle 

nieistotną);
• [...?] oznacza informację opuszczoną w transkrypcji ze względu na 

kłopoty z odsłuchem, np. zakłócenia techniczne w nagraniu;
• dopiski transkrybenta istotne ze względu na zrozumienie treści cyto-

wanego fragmentu transkrypcji umieszczane są w nawiasie kwadra-
towym, np. jak [krowa] była nienapojona to czeba jej dać pić ...;

• wypowiedź (słowo) urwaną sygnalizuje wielokropek, nieoddzielony 
spacją od ostatniej części27.

Po każdym cytacie w artykule hasłowym podawany jest skrót źródła, 
czyli miejscowości, w której został odnotowany (zob. Wykaz skrótów). 
Jeśli ten sam wyraz występuje w innej miejscowości, lecz bez dłuższego 
cytatu, to po pierwszym skrócie miejscowości podawane są w osobnych 
nawiasach kolejne, np. 

brona [bróna] – ‘narzędzie rolnicze służące do rozbijania grud na 
zaoranym polu, spulchniania i wyrównywania pola oraz przykrywa-
nia zasiewów’: jaki wuja miał sprzentu (!) tak powiem nie wiem ... 
może ten pug i ta brona była ... (Gor) (Grb) (Nid).

27 Na podstawie: J. Kobus, Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców wiel-
kopolskich wsi na przełomie wieków XX i XXI, Poznań 2015, s. 38–39.
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W wielu hasłach zawarty jest odsyłacz zob. (zobacz), który zaleca 
porównanie danego hasła z innym, pokrewnym.

• • •

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim informatorom, któ-
rzy wzięli udział w badaniach do niniejszego projektu edukacyjnego za-
tytułowanego Ocalić od zapomnienia – badamy język mieszkańców wsi 
gminy Czerniejewo. 

Szczególne podziękowania składamy pani Urszuli Stępień, bez któ-
rej pośrednictwa z pewnością do wielu z Państwa nie udałoby nam się 
dotrzeć.

Wszystkim mieszkańcom gminy Czerniejewo  – byłym, obecnym 
i przyszłym – dedykujemy ten wspólny trud pracy uczniów i koordyna-
torek projektu.

• • •

Osoby zainteresowane uzupełnieniem czy dopisaniem dodatkowych 
haseł do słowniczka mogą skorzystać z kilku stron pozostawionych na 
końcu książki, a oznaczonych nagłówkiem Notatki.

Zapraszamy także do kontaktowania się z  Pracownią Dialektolo-
giczną UAM: zdialpol@amu.edu.pl lub bezpośrednio z pracownikami, 
do których kontakt znajdą Państwo na stronie: www.dialektologia.amu.
edu.pl.
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Wykaz skrótów

Skróty zastosowane w artykułach hasłowych

b.c. – bez cytatu
im. – imiesłów
pl. tant. – tylko liczba mnoga, dotyczy wyrazów występujących tylko 

w liczbie mnogiej, tu także odnotowanych tylko w liczbie mnogiej
przym. – przymiotnik
rzecz. – rzeczownik
spieszcz. – spieszczenie
zdr. – zdrobnienie
zgr. – zgrubienie
zob. – zobacz
żart. – żartobliwie

Skróty badanych miejscowości

Brz – Brzózki
Czr – Czerniejewo
Grb – Graby 
Gor – Goraniec
Nid – Nidom
Pak – Pakszyn
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AA
akord – ‘sposób pracy, w której płaci 
się nie za etat, ale za ilość wypraco-
wanego produktu’: bo tam … to było 
na akord … ta-ak dzisiej mówiom na 
akord … ile zesik tyle mu zapłacili … 
nie … (Gor).

aksamitka – ‘roślina należąca do rodziny 
astrowatych, jednoroczna, o pomarań-
czowo-żółtych kwiatach, intensywnie 
pachnąca; uprawiana zwykle jako ro-
ślina ozdobna, choć odznacza się także 
walorami leczniczymi i kulinarnymi’: 
co u naz jes tutaj … na tym ogrodzie … 
turki … aksamitki … […] to jes to 
samo … turki i aksamitki … no … (Gor); 
zob. turek.

aparat wionżoncy – ‘część snopowią-
załki, która wiąże zboże w snopki’: 
snopowiónzałka to zez … śmigi … 
śmigi napyndzajonce zboże … i aparat 
 wionżoncy … (Czr).

ar – ‘jednostka miary powierzchni, 
wynosząca 100 m2’: bo to u nos 
hektary teraz sóm … u nos sóm … bo 

tam na tym … to było pińdziesiónt … 
 pińdziesiónt dwa ary tam na wschodzie 
Polski … i na tym … południu … to 
pińdziesiónt dwa ary to było morga … 
a u noz morga była dwadzieścia pińdź 
arów … cztery morgi na hektar były 
poczebne … nie … i na te morgi tam 
siekli … to był taki … jak płacili to od ty 
morgi … nie … (Gor).

arfa – ‘rodzaj pochylni służącej do 
zsuwania ziemniaków z wozu do 
piwnicy’: na arfie … była taka zbita 
arfa i sie położyło na helke i … na … 
z woza i do okienka i leciały … sie 
sypało i masami … […] to jes taka … no 
ta zbita z tych … z desek … […] to jes 
to właśnie ta arfa … zbita z tych desek 
sie nazywała arfa … (Brz); zjeżdżalnia 
z wozu do piwnicy … arfa … (Czr); na 
bog i samemu … bo do sklepu to przez 
arfe … (Grb).

astry – ‘roślina ozdobna uprawiana 
w ogrodach, kwitnie jesienią’: 
kwiatki … astry … macochy … (Czr) 
(Brz).
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baba – ‘element konstrukcyjny stogu; 
środkowa część stogu lub jego za-
kończenie, także o słupie wkładanym 
w środek stogu’: stóg no jes z baby … 
baby i zakończynie … (Czr); baba to 
środkowa czenś stogu … (Czr); bo zaś 
cały … ten cały ten słup sie mówiło 
baba … że sie prowadziło … (Grb); 
zawsze wyży na ty babie musiało 
być … zaź jagby sie uległo to by sie 
zrobiło tak … zara mokło … a jak 
byuło … snopki musiały być prawie … 
no nie całko… ale winkszości był (!) 
tak kładzone … […] takom babe sie 
zakładało … (Grb); baba to tyn kóniec 
[stogu] … no to baba … no nie wim jak 
to … po co to ta baba … ale nie wim … 
ta baba to chyba było … właśnie ta 
słóma zawiónzano koo tegó kija … bo 
to … no … to jeszczy pamintóm … tam 
przyniś … uszykujta tam coź na babe … 
nie … (Gor); stóg zbożowy … to mó-
wie … to kij dopiro na te babe wbili na 
ostatku … (Gor); zob. drong, kij.

babeczka – ‘zdr. od: babka (bobka)’: tu 
była … dwa … dwie … dwie nogi takie 
w deske wkryncone i jedno było tako 
grubszo … z przodu … zarżniento … 
tak wyrżniento … tak wyrżninte to 
wpuszczone wszysko w to i było … 
i zaś w to było wbite … ta babeczka … 
zeby (!) potym klepać … tam dzieź leży 
ale nie byde tego nie byde szukał … 
(Grb); zob. babka.

babka [bobka] – ‘żelazne kowadełko 
do klepania kosy’: no to bobka sie 
nazywoła do klepanio … tam jes… tam 

dzieś bydzie leżeć … (Grb); najpierw 
czeba było wyklepać kose na babce … 
na babce … to taki był specjalny … na 
pieńku takie … ta taka babka … to był 
taki kwadratowy metal … taki ten … i ja 
nie wiem czy tu gdzieź nie ma … bo 
ja gdzieś to … chyba nie wyrzuciłem 
tego … to gdzieź jest … (Gor); babka 
była … no … wbity takie coś … tu miało 
pintke … oszcze … i to był wbity w taki 
dzieź na ty wysokości … może troszke 
wyży … takie coś … tu mindzy kolanami 
to czymoł … nie … bo jag mieli … mieli 
takóm ławke duższóm … i to czymoł tyn 
supek … i tu było to wbite … i to tak 
wyglondało … na takim o … czymsiś … 
było wbite … i tutyj na tym klepoł … na 
tym klepoł … óna była troszeczke … 
nie była tako płasko ino troszeczke była 
tak wywyszona na środku … nie … tro-
szeczke wywyszona … i to … u nos to 
nazywali babke … (Gor); zob. babeczka.

balot – ‘sprasowana słoma w kształcie 
beli’: sterta … sterta balotów … (Czr); 
to takie baloty … (Czr); balod mówiom 
przeważnie … (Grb); zob. wał, wałek.

bancki – ‘placki z dodatkiem siary’: to 
sie używało do robienia bancków czy 
czegoś takiego co sie piekło … […] 
to jes taki jak … podobne do racucha 
troszke … […] to sie do tego siare 
brało … (Gor).

baran [baron] – ‘centralna część koła, 
w której zbiegają się szprychy’: a tu 
dzwóna … sztoba … baron … szpry-
chy … (Grb); zależy jak kto nazwie … 
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teroz tego by nig nie zrobił … jeszcze 
[…] mioł tokarnie do baranów toczy-
nia … (Grb); zob. buks.

barczyk – 1. ‘drewniany drążek za-
opatrzony w żelazne kółka lub haki, 
służący do łączenia narzędzi lub 
maszyny rolniczej z koniem’: barki … 
barczyki … (Grb); barczyk … barczyk co 
koń ciongnie … to był orczyk … (Gor); 
pierś była tak w koło … to były pasy … 
i do barczyka zakłodane to … nie … 
a barczyk za hok … czy za wóz … i już 
kóń buł ubrany … nie … (Gor); zob. 
bark, orczyk; 2. ‘drewniany drążek 
zaopatrzony w żelazne kółka lub haki, 
służący do zawieszenia zabitej świni 
w celu wydobycia wnętrzności’: no to 
jak był już oczyszczóny [świniak] … 
z tych kłaków … z tegó wszyskigó … 
nie … no to nakidali na tylnych no-
gach … majóm taki tyn … barczyg na to 
nazywajóm … nie … i to … i wielokrón-

żek … tam dzieś wyży go  uwiónzali … 
i powiesi gó … nie … żeby mu łatwo 
było … te wnyntrzności sie nie bru-
dziły … wycióńć … nie … i wyjmie 
wnyntrzności … (Gor); zob. krympulec.

bark – ‘drewniany drążek zaopatrzony 
w żelazne kółka lub haki, służący do 
łączenia narzędzi lub maszyny rolniczej 
z koniem’: barki … barczyki … (Grb); 
bark to jest ten długi … (Grb); zob. 
barczyk, orczyk.

baron zob. baran.

basen – ‘duże, metalowe naczynie wy-
korzystywane jako koryto lub misa do 
oparzania zabitej świni’: no … basyny 
to … to tam różnie … to mieli tam tyn 
basen … to mieli … bo to tam w tem 
parzyli jakieś ten … kiedyś tam … 
sieczke żneli do krów tam w taki ba-

sen … i melasom polywali … nie … […] 
metalowe to było … i to tam … żeby to 
nie wycikało z tego … (Gor).

bat – ‘narzędzie służące do poganiania 
konia’: pierwsza … to jes bat … to jes 
rzymiń … nie … (Czr); no pasek do … 
do bata … o … (Czr) (Grb).

beczka – ‘naczynie, zwykle z drew-
nianych klepek ściśniętych obręczą, 
w kształcie ściętego obustronnie 
walca’: no ale mienso to sie potem ukła-
dało w beczki i sie soliło i … (Gor).

belka – ‘długi kawałek drewna, zwykle 
obrobionego, w kształcie równoległo-
boku’: a jeszcze niektórzy mieli takóm 
poprzecznóm belke … i hoczykiem 
zakłodali krótkom … na wysokości tyż 
środka bramy … to musiał założyć 
takóm poprzecznóm belke … nie … ale 
to była wyjmowano … nie … óna tylko 
była wsadzóno do zamknińcia … (Gor).

bez – ‘roślina z rodziny piżmaczkowa-
tych, występująca zwykle w postaci 
krzewów, czasem drzew, kwitnąca na 
biało lub w odcieniach fioletu; kwiaty 
są drobne, gęsto skupione na końcu 
łodygi w postaci baldachów lub wiech, 
wydają mdły zapach’: ja wiem co my tu-
taj mamy popularne … od wiosny: kro-
kusy … przebiśniegi … szafirki … cebu-
lice … co tam jeszcze potem rośnie … 
konwalie … nasturcje … z krzewów to 
bez … (Gor); no gradiole to teraz tam 
ostatnie … a … jaśmin … jaśmin … 
nie … jaśmin … kalina … bez … co tam 
jeszcze u naz jes … (Gor).

biczysko – ‘rękojeść bata’: b.c. (Grb).

bieda – ‘ubóstwo’: no to na wiosne 
przebierali [ziemniaki] … na wiosne … 

Slownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa_Justyna Kobus_2018.indd   33 2019-02-26   15:05:32



34

B

i nawet gdy brakowało … bo jak była 
bieda dawniej … (Grb); jag óna tam 
dzieś była tyż u jakiegoś gospodorza 
ale jeszcze jako dzieciok to mówi że 
właśnie ta pani to mówi: ze struży-
nów … bo nie miała … tako była bieda 
że te pyrki zjedli a te strużyny posadziła 
i… […] i pyry urosły … z ty biedy se po-
sadziła gdzieś tam w ogródku … nie … 
te strużynki … bo ni miała … no ni 
miała pyrów … a ni miała dać co dzie-
ciakom jeść … a zez tych strużynów no 
pyry miała okropne … (Grb).

bijak – ‘młócąca część cepa’: cep … 
bijak … bijak … ooo! … (Czr); zob. cep.

blong – ‘przegroda w stodole oddzie-
lająca klepisko od sąsieka’: blong to 
jez oddzielenie bojewiska od … od 
ładowanio zboża … nie … (Czr); a to 
były te blongi jak to mówili … (Grb); 
blong … to było tak … bo w stodole jak 
była wybudowano … to tak (!) na ty 
wysokości … tu było … na to nazywali 
klepisko … a to … co układali zboże 
to sónsiek … nie … i tag na wysokości 
metra … metra dzieś trzydzieści … 
to była ta belka co trzyma-a te po-
przeczne te wszystkie … tyn dach … 
nie … i tu było deskami obite … a to 
wystowało blong … bo te deski słu-
żyły … że jak kiedyź maszyna była … 
ona dalij zboża nie czyściła … nie … 
to te zboże tam opierali sobie tym … 
odrzucali szypami na tyn blong … żeby 
nie leciało do sónsieka z powrotym … 
nie … i potym … to tako wialnio 
nazywali … czyściuł … nie … no … to 
był blong … […] ta ścianka była … co 
przegradzała te klepisko od sónsieka … 
nie … to był blong … nie … (Gor).

błona [błóna, bona] – ‘tu: cienka, półprze-
zroczysta tkanka otaczająca poszcze-

gólne części mięsa wieprzowego’: tam 
błona … to jes tyko mindzy … jak tam … 
podwieszony tyn brzuch … przetnóm 
skóre … i tam jes błona … no to rynkóm 
rozerwóm … czy tam puknóm … nie … 
ale jak to tak … to rynkóm nie rozbie-
rze … nie … te błóne to tylko przetnie 
skóre na brzuchu … te błóne rozerwoł … 
i wnyntrzności wyjmowoł … i to … jak 
fachowcy … to te błóne tak zostowioł 
delikatnie … żeby nie uszkodzidź jeli-
tów … no bo by pobrudziuł te minso … 
no … to tak to reszte nie robił nożym 
ino rynkóm … to już nie podar tam … 
nie skalyczuł (!) … bo jak skalyczył … 
aby ciekło tam … już brudne by było … 
nie … (Gor); no wypynkłe to jak czło-
wiek … przepuchline … to znaczy bona 
pynkła … nie … ta-ak czowiek (!) … 
przepuchline dostaje … nie … (Gor).

błóna zob. błona.

bobka zob. babka.

bochynek chleba – ‘uformowany chleb’: 
tyn kopiec to wyglondoł ta-ak dzisiejszy 
bochynek chleba … te kóńcówki to 
krómki były … nie … (Gor).

bocian – ‘ciągnik firmy Zetor Tractors 
a. s.’: i tam założyli te kółko … przy-
prowadzili takigo zetora … na wyso-
kich kołach … pod stodołóm stojoł … 
w nidziele przyśli gó tutyj wszyscy 
obejrzyć … […] no … tuty stojoł pod 
stodołóm taki bez kabiny na wysokich 
kołach … taki bocian … bocian na 
niego mówili … nie … i tu przyprowa-
dzili w tygodniu … w nidziele przyśli 
wszyscy obejrzyć … (Gor); zob. ciong-
nik, traktor, zetor.

boczek – 1. ‘dolna część półtuszy 
wieprzowej’: no szynka … schab … 
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boczek … słonina … łopatka … 
żeberka … wszystko … (Nid); no to roz-
kłodali … na szynki … karkówki … no 
i tam te te … golónka … to wszysko … 
tam odkłodajom boczki … co ma być … 
(Gor); 2. ‘zdr. od: bok; boczna deska 
wozu do zwożenia ziemniaków z pola’ 
(Czr); zob. bok, deska.

bojewisko [bojowisko] – ‘część stodoły, 
w której młóci się zboże’: no … stodoła 
składa sie z bojewiska … z bojewiska … 
zez somsieków … no i poddaszo … 
nie … (Czr); to jes bojewisko jak to mó-
wili … to jes wjazd … (Grb); a środek 
było … wjazd … bojewisko … (Grb); 
zob. klepisko.

bojowisko zob. bojewisko.

bok [buok] – ‘boczna deska wozu’: no 
takie trzy deski … bo dwie deski po-
łóży sie w bok … spódnica jez i deska 
tylko … to sie obornik wozi … a teroz 
gnojorom sie wozi … nie … obecnie … 
(Czr); na bog i samemu … bo do sklepu 
to przez arfe … (Grb); u nas to sie buok 
podnosiło do góry tak kłónice (?) i wy-
latywały [ziemniaki] byuła dużo dziura 
i aby sie zepchło i nie było czasu sie 
rozglóndać tylko tam już wuozy czekały 
nastympne  poprzeciongać … wywiś … 
jak sie wybierałoe… (Grb) (Brz); 
zob. boczek, deska.

boks – ‘wydzielone pomieszczenie 
w chlewie dla kilku świń lub jed-
nej’: teroz … tam te nowoczesne 
świniarnie … co tam na ty głymboki 
ściłce (!) … to nazywajóm boksy … 
nie … no to mo w boksie czydzieści … 
i czterdzieści … nie … to sóm te nowy 
nazwy boksy … na czydzieści tam 
sztuk boksy … (Gor); zob. patyk, prze-
groda, zagroda.

bona zob. błona.

brama – 1. ‘zamykany wjazd na 
podwórko’: tam za tom bramom … 
nieużywano jez nawet … ale jag rano 
otwieram o szósty … o dziesionty 
nawet … to tu te brame zamykom … 
[…] ta uliczka downi była stale uży-
wano bo bramy tam nig nie otwierał 
a teroz stale ktoś wjeżdża wyjeżdżo … 
jag jez rano otwarte … otwieram 
o szóstej … (Grb); no … w stary rok 
zawsze brame wystawiajóm … no … 
(Gor); 2. ‘drzwi stodoły’: no już kiedyś 
tam mówili: bramy do stodoły i … 
i tak … (Gor); zaś tam jakiź myszónek 
był … a myszónek to był … jag na 
wysokości bram … to kładli jeszcze 
dróngi … i tam podawali te zboże … 
nie … nad tym supem … to myszó-
neg na to nazywali … (Gor); a kiedyś 
to buł … na środku był taki hok … 
nie … i to jedyn hok był … i jeszczy … 
te bramy były zabezpieczóne tom … 
skłodanie tom deskom … i jedyn hok 
za całom brame tam w tym … nie … 
[…] a jeszcze niektórzy mieli takóm 
poprzecznóm belke … i hoczykiem 
zakłodali krótkom … na wysokości tyż 
środka bramy … to musiał założyć 
takóm poprzecznóm belke … nie … ale 
to była wyjmowano … nie … óna tylko 
była wsadzóno do  zamknińcia … (Gor); 
no to te wejściowe dźwi takie sóm … 
to óne były w bramie wycinte … takie 
małe … ja mam tyż to … (Gor); furtka 
na to nazywali u nos … do bram … 
do stodoły … nie … że jak szed do 
stodoły sóm … to nie otwiroł bramy … 
brame było otwiradź jak czeba było 
wjechać … wyjechać … czy tam coź 
winkszygó wnieś … ale jak tam szed do 
stodoły po … bo to kiedyś tam sieczke 
żnyli … we workach nosili … nie … no 
to tam tom furtkóm wchodzili … nie … 
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bramy nig nie otwieroł … przez to była 
ta furtka … (Gor); zob. wierzeje, wrota.

bratek – ‘roślina ozdobna, dwuletnia, 
uprawiana na rabatach i w doniczkach, 
kwitnie w prawie wszystkich kolorach’: 
astry … bratki … lwie paszcze … (Czr); 
zob. macochy.

brona [bróna] – ‘narzędzie rolnicze słu-
żące do rozbijania grud na zaoranym 
polu, spulchniania i wyrównywania 
ziemi oraz przykrywania zasiewów’: 
no to za cióngnikiem … nie … teraz … 
a wprzód konie robiły a teroz ciong-
nik ciongnie bróne a dawnij konie … 
(Czr); to brone do góry nogami sie 
przewroca to sie włóczy … (Czr); o tu 
widze że leży brona … nie … […] do 
wyrównywania … do wygładzania … 
wyrównywania … (Gor); jaki wuja miał 
sprzentu (!) tak powiem nie wiem … 
może ten pug i ta brona była … (Gor) 
(Grb) (Nid).

bronowanie – ‘grabienie, wyrównywa-
nie pola za pomocą bron’: to samo … 
bronowanie i włóczenie … (Grb); 
zob. włóczenie.

bróna zob. brona.

bruzda – ‘gruda ziemi na zaoranym 
polu’: no bruzdy … to som jak sie za-
orało i zaraz za-sie … za duże zaśle-

powywało (!) żeby sie wyrównało … 
(Grb); zob. bryła, grupa.

bryczka – ‘paradny powóz konny’: 
kiedyź u nos tyż mieli lepsze sory na ni-
dziele … do bryczki tyż mieli … nie … 
to tam kółka były tam mosinżne … czy 
coś tam … no … wesele jak wieźli to 
ubrali w to kónie … nie … (Gor); to 
on robił na szosie … nie … i jak żyniuł 
córke … no tutyj wszyskich w koło 
znoł … no to zamówił tych bryczków … 
nie … niktóry na jedny bryczce jedyn 
abo dwóch siedziało … zaś przyszed do 
matki … jeszczy do szkoły chodziłym … 
przyszed do matki … i jeszcze samo-
chodów ni było … bryczkami jichali … 
i mówi … ale ludzie oknami paczyli … 
co za burmiszcz sie żyni … a to dróżnik 
stónd córke ino żyniuł … nie … i jichało 
dwaeścia sześ bryczków … to myśleli … 
nie … bo mioł tu w koło wszyńdzie 
znajomych … nie … (Gor).

bryła – ‘gruda ziemi na zaoranym polu’: 
bryła albo … czekej czekej zaroz ci 
powiem … bryła … takie bryły albo 
skały … albo grupy … grupa … o … 
grupa ziemi … (Czr); zob. bruzda, 
grupa.

brzytew – ‘dawne narzędzie przypo-
minające nóż, wykorzystywane do 
golenia’: u nos to akurat były brzytwy 
takie typowe … całe … całkowite … 
bo zaś późni to tam dzieź ojciec … 
widziołym to miał takom że wkładoł 
żyletke … nie … ściskano była … ale 
tyż wyglondała jak brzytew … a tak to 
była brzytew ta-ag nóż … zamykany … 
nie … (Gor).

buda – ‘pusta przestrzeń wewnątrz 
stogu’: no … musiało sie … robiło 
w stogu w sumie takom bude … […] 

Brony (fot. M. Fabrowska i N. Jankowiak)
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i te … krzyżok w te bude … wszysko … 
(Grb).

buks – ‘centralna część koła, w któ-
rej zbiegają się szprychy’: kapiszony 
były z zewnóntrz żeby koło nie spadło 
[…] … a … a … buks był w środku 
w tym kole … (Grb); zob. baran.

buok zob. bok.

buraczek – ‘zdr. od: burak’: cebule … 
pietruszke … buraczki … mar-
chewka … sałata … (Brz); zob. burak. 

burak – ‘roślina okopowa uprawiana 
na polach i w ogródkach warzywnych, 
charakteryzująca się okrągłym lub 
wydłużonym korzeniem o ciemnej, 
czerwonej barwie’: my tak buraków 
nie mielim tu … (Grb); gablami to sie 
ziemniaki podrzucało … buraki … takie 
długie miały właśnie te … te … te … te 
zemby … te widły czy nie wiem jak to 
tam powiedzieć … nie … (Gor) (Czr); 
zob. buraczek.

but – ‘wierzchnie okrycie stopy’: dawnij 
to w buty se kładli słome … mówili 
wiechcie … wiechcie … zamia (!) tero 
jak wkładki filcowe … nie … to słóme 
kładli … to był bałagan jak psi … (Grb).

buteleczka – ‘zdr. od: butelka’: bo jak 
sie pojawiła stara stonka … nie … 
to coło wioska musiała iść … ale na 
dwie grupy … to buteleczki … takie 
kwad… pólitrowe butelki uwionzane 
na sznureczku przy szyjce i było wlane 

tyle na … w ty … tyle wody i potym 
chodzilim i to po czydziestu ludzi … po 
czterdziestu … i radlina przy radlinie … 
i te stare stonki żeśmy wrzucali do 
butelki … (Grb); zob. butelka.

butelka – ‘wydłużone naczynie szklane, 
tu: wykorzystywane jako pułapka 
na owady’: bo jak sie pojawiła stara 
stonka … nie … to coło wioska mu-
siała iść … ale na dwie grupy … to 
buteleczki … takie kwad… pólitrowe 
butelki uwionzane na sznureczku przy 
szyjce i było wlane tyle na … w ty … 
tyle wody i potym chodzilim i to po 
czydziestu ludzi … po czterdziestu … 
i radlina przy radlinie … i te stare stonki 
żeśmy wrzucali do butelki … (Grb); 
zob. buteleczka.

bydło – ‘zwierzęta hodowlane, zwykle 
krowy, byki, cielaki’: tak … troche … 
i sie zetnie i dla … dla … pasze dla 
bydła i … reszte zaorać … (Czr).

bystry – ‘żwawy, zwinny, o sprawnym 
umyśle’: on jakby chciał … no to … bo 
on jeszcze ma osiemdziesiont chyba 
jedyn rok … czy dwa … on doś tam 
bystry chłob jeszcze … nie … (Gor).

bzyk – ‘bąk bydlęcy, którego samice 
żerują głównie na bydle domowym, 
giez bydlęcy’: krowy sie wybzykały … 
uciekały z pastwiska do domu … 
[…] muchy … bzyki … te gzy … […] 
uciekały jak głupie jedna za drugom … 
uciekały do domu … (Gor); zob. giez.
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cebula – ‘warzywo, ma ostry smak 
i zapach drażniący oczy; wykorzysty-
wana w kuchni i ziołolecznictwie’: 
cebule … pietruszke … buraczki … 
marchewka … sałata … (Brz).

cebulica – ‘roślina z rodziny szpara-
gowatych o delikatnych niebieskich 
lub purpurowych kwiatach w postaci 
dzwonków; uprawiana w ogrodach 
jako roślina ozdobna’: ja wiem co my 
tutaj mamy popularne … od wiosny: 
krokusy … przebiśniegi … szafirki … 
cebulice … co tam jeszcze potem 
rośnie … konwalie … nasturcje … 
z krzewów to bez … (Gor).

cebulka – ’zdr. od: cebula‘: to robili 
z tego takom smażonke to … to … ale 
to było tłuste jag nie… ale dobre … […] 
właśnie pokrajana z cebulkom … to sie 
tak wytapiało … majeranek … i to … 
(Gor).

cedzenie – ‘rzecz. od: cedzić’: tetra … 
tak … tetra … […] cedziło to [mleko] 
jeszcze bo to do cedzenia … nie … 
(Gor).

cedzić – ‘oczyszczać płyn, tu: mleko, 
z zanieczyszczeń, za pomocą przele-
wania go przez tkaninę’: tetra … tak … 
tetra … […] cedziło to [mleko] jeszcze 
bo to do cedzenia … nie … (Gor).

cedzidło – ‘biały, bawełniany, półprze-
zroczysty materiał o luźnym splocie, 
wykorzystywany do oczyszczania 
mleka’: tetra … tak … tetra … […] 

cedzidło to [mleko] jeszcze bo to do 
cedzenia … nie … (Gor); zob. tetra.

celinder – ‘szklany klosz lampy nafto-
wej’: lampa naftowa … […] u nas to 
nazywali … na to … to był … tu był 
knot … to był celinder … a tu nafte sie 
lało … (Gor).

centnar – ‘jednostka wagi wynosząca 
ok. 50 kg’: no bo dawniej było … ludzie 
szanowali … czy umłócili worek czy 
dwa … tam jag mówili … nie … cen-
tnar … no to to … a teros tam czy … jak 
wybierajom pyry … wybiorom no to już 
nie włóczóm … nie krymrujóm a daw-
nij to trzy razy włóczyli … krymrowali 
i jeszy (!) jag orał kóniem to jedyn 
szed … czy dzieciak czy dorosły … 
i zbierał gdzie spotkał te pyreczke … 
i sie cieszył wieczorem że nazbierał na 
parownik … (Grb).

centrofuga – ‘urządzenie służące do od-
dzielania śmietany od mleka wskutek 
wirowania’: centrofuge … centrofuge 
to mamy … a kierzynka była … (Gor); 
jak sie ods… tom przez centrofuge prze-
puściło to mleko to już śmietana była 
oddzielona i mleko też … to mleko 
było już chude … nie … (Gor).

cep – 1. ‘dawne drewniane narzędzie 
służące do ręcznego młócenia zbóż’: 
dawniej to młócili cepami … (Czr); 
no tutaj … no to jest ta dłuższa czenść 
cepa … to sie za niom trzymało … a tom 
krótszom czenść cepa to sie młóciło … 
(Czr); to cep cały … nie wiem … nie 
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pamientam … (Czr); zob. cepy; 2. ‘młó-
cąca część cepa’: no to cep a ten to 
były te kije do … i tu zboże mócił 
tym … […] a to było takie luźne na 
takim rzemieniu na czymź uwionzane 
żeby to musiałoe sie kryńcić … (Grb); 
zob. bijak.

cepiarz – ‘ten, kto młóci cepem’: ce-
pami … to nienormalnie uderzali … jak 
słóme położónom … i dwóch … dwóch 
cepiarzy … i młócili na ziarno … (Czr).

cepy – pl. tant. ‘dawne drewniane 
narzędzie służące do ręcznego młó-
cenia zbóż’: no … młócili cepamy … 
późni maszynom … (Czr); cepami … 
to nienormalnie uderzali … jak słóme 
położónom … i dwóch … dwóch cepia-
rzy … i młócili na ziarno … (Czr) (Grb); 
zob. cep.

chaber – ‘roślina zielna, a zarazem po-
spolity chwast polny, odznaczający się 
prostą, sztywną łodygą, kwiatami o nie-
bieskich płatkach i czarnym środku; 
tworzy łany’: no w zbożu to jest … 
z tych … chaber i konkol … (Czr); zob. 
modrak.

chlew [chlyw] – ‘pomieszczenie, bu-
dynek, w którym przebywają świnie’: 
słome? … [przechowywano] w stogu … 
i w stodole … i na chlewie … (Czr); 
chlyw jes cały … obora … (Grb) (Nid); 
zob. chlewnia, świniarnia.

chlewnia – ‘pomieszczenie, budy-
nek, w którym przebywają świnie’: 
[przechowuje się słomę] w stodole … 
w stogu … na strychach … górach 
znaczy … w chlewniach … (Czr); zob. 
chlew, świniarnia.

chlyw zob. chlew.

chłop – 1. ‘mężczyzna pracujący na roli 
i w gospodarstwie, rolnik, gospodarz’: 
kobiety sobie porobiły swoje co miały 
zajeńcie i odpoczyły a … a chłopy to 
klepali kosy … (Grb); winkszy chłop 
to … tak dugie było jak chłop … nie … 
czym winkszy chłop to mioł dusze (!)
kosisko … (Gor); jag umiał to dobrze 
sic … tak dzie to … tak stowiało jak 
kobita szła i wionzała … no to chłop ciół 
i wionzała … a jak kto ni umiał to mówili 
że powróz … nie … nakryńcił powróz … 
(Gor); no bo tyn kafer by wystarczyło 
dwadzieścia centymetrów zrobić wyszy 
(!) i by chłop stojoł … nie … a tag jak za 
pryndko głowe podniós to si uderzył … 
(Gor); 2. ‘mężczyzna’: on jakby chciał … 
no to … bo on jeszcze ma osiemdzie-
siont chyba jedyn rok … czy dwa … on 
doś tam bystry chłob jeszcze … nie … 
(Gor); zob. gospodarz, rolnik.

chodzić – ‘poruszać się za pomocą nóg, 
zwykle w wyznaczonym celu’: bo jak 
sie pojawiła stara stonka … nie … to 
coło (!) wioska musiała iść … ale na 
dwie grupy … to buteleczki … takie 
kwad… pólitrowe butelki uwionzane 
na sznureczku przy szyjce i było wlane 
tyle na … w ty … tyle wody i potym 
chodzilim i to po czydziestu ludzi … po 
czterdziestu … i radlina przy radlinie … 
i te stare stonki żeśmy wrzucali do 
butelki … (Grb).

Chlew (fot. M. Fabrowska i N. Jankowiak)
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chomonto [chomónto] – ‘przednia 
(drewniana) część uprzęży zakładana 
koniowi, żeby mógł ciągnąć’: dawno 
kónia ni ma … ale uprzóndz … co 
tam … uprzóndz … ta sama co była … 
chyba że chomónto chodzi … o to … 
a zwykła uprzóndz to jes ta sama … 
(Gor); u nas to chomonta nie używali 
tutyj (!) … jak (!) ja już pamientam … 
mieli tam na górze jeszczy takie cho-
mónta … ale to prawdopodobnie po 
wojnie tam coś … bo to pószorków 
nie było … wszysko … nie … to tam 
skońciś … (Gor); bo te chomónta jag 
miał dobrze dopasowane … to koń 
prawdopodobnie wincy uciongnół … 
tyko pószorek … jag my nazywali te 
uprzóndz … to szło dorobić z jednygo 
na drugi konia … a te chomonta to 
już musioł być tak … prawie idealnie 
pasować … bo jak był koń tynszy to by 
gó … to za małe … a jag mały … no to 
by zależnie … nie … a ten to te spinki 
mioł i dopasowoł … nie … skrócił wy-
żyj i niżyj … (Gor).

chomónto zob. chomonto

chudzielec – ‘to, co jest chude’: zdrowa 
[świnia] … i w dobry kondycji … i sie 
wsza czymo … bo na takim chudzielcu 
to nie bydzie … (Gor).

chusta – ‘prostokątny lub kwadratowy 
kawałek tkaniny bądź dzianiny służący 
jako okrycie ramion i głowy lub owi-
jany dookoła szyi’: a u naz nie … mama 
naz owineła w sza… takom chustom albo 
szalym … tylko nam było widać tyle … 
nos … (Grb).

chwast – ‘roślina rosnąca dziko pośród 
upraw’: [kosa] do koszenia chwa-
stów … traw … (Czr); to polne chwa-
sty … […] to jes komosa … i co tam 

jeszcze? … ógnicha … nie wiem jak to 
sie tam dokładnie nazywa … oset … 
perz … (Czr); zielsko … chwast to jest 
to samo … (Czr); [usuwanie] chwastów 
przy pomocy … haczki … (Brz); zob. 
zielsko.

ciongnik [cióngnik] – ‘pojazd mecha-
niczny o dużej sile pociągowej, napę-
dzany silnikiem spalinowym, przy-
stosowany do ciągnięcia lub pchania 
pojazdów i urządzeń bez własnego 
napędu, także do napędzania niektó-
rych maszyn’: kieratem napendzali albo 
ciongnikiem … (Czr); no jag na przy-
kład ś ciongnika to pas przychodził a … 
a … a z tego kieratu to też jakieś tam … 
no jakieś tam połonczenie było … tego 
też nie pamientam naprawde … (Czr); 
no były [maszyny] na… napendzane 
albo przez konie albo ciongnikiem … 
(Czr); no to za cióngnikiem … nie … 
teraz … a wprzód konie robiły a te-
roz ciongnik ciongnie bróne a dawnij 
konie … (Czr); kopaczki mówili zaź 
jeszczy na te co za cióngnikiem te … 
te … te … (Grb); zob. bocian, traktor, 
zetor.

cióngnik zob. ciongnik.

czteryzymbowy – ‘o czterech zębach’: 
czyzymbowe i czteryzymbowe widły … 
no … (Czr).

czubek – 1. ‘ostro zakończona, szpi-
czasta część maszyn, narzędzi, kon-
strukcji itd.’: [radło] to jes … takiego 
czubka … i … i z odkłodni … czubek 
to po prostu taki czubek zielazua 
i odkłodnie dwie som takie … nie … 
(Czr); poczekaj … to była kosa … a tu 
czubek chyba … tu ostrze … (Gor); 
to ojciec godoł … że pintkom siec … 
nie samym czubkim … nie … (Gor); 
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2. ‘zakończenie stogu’: to sie zaś 
ściongało wciongało aż wyszed ten 
czubek [stogu] … nie … (Gor); stóg 
jag układali … nie … to noprzód był 
tam tyn … piń nazywali to … a potym 
czubek był … to dopiro w tyn czubek 
tag utkli dróng … nie … (Gor); kłosy od 
żyta ułożyliy tu … i uwiónzali tu … i tak 
że szagi … że óne tak … tyn czubek … 
że tak coś zrobili jak ta … szczecha 
pod … budynki pod szczechóm … taki 
spad ze słómy … (Gor); 3. ‘najwyższa, 

szczytowa część wnętrza budynku, tu: 
stodoły’: jag na wysokości bram … to 
kładli jeszcze dróngi … i tam podawali 
te zboże … nie … nad tym supem … 
to myszóneg na to nazywali … […] 
w tyn czubek kładli jeszczy zboże … 
nie … (Gor).

czyzymbowy – ‘o trzech zębach’: 
 czyzymbowe i czteryzymbowe widły … 
no … (Czr).
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decha – zgr. od deska ‘długi, obrobiony, 
płaski kawałek drewna’: na raszcze 
(!) … dechach … na leżónco … (Gor).

dembowy – ‘przym. od: dąb’: jak był 
duży mróz … to jeszcze śli do lasu 
i nagrabili liści dembowych … bo to 
liś dymbowy nie przepuściuł potym 
mrozu … (Grb) (Nid).

deska – ‘tu: bok wozu’: móg tyż na 
kaste ale wuozie … a tu sie … jak te 
żeśmy to mieli z jedny strony deske … 
wyciongneli … sie ściongałoe i … hok do 
gnoju … (Grb); zob. boczek, bok.

dmuchawa – ‘maszyna wciągająca 
zboże, słomę, siano itp. za pomocą 
zasysanego powietrza’: a tag jak teraz 
to kobiety … przydom żniwa no to … to 
nie ma pracy … jedynie gospodyni to 
tego jedzenia pilnuje … bo dmuchawa 
zdmuchnie zboże … kombaj wymóci … 
prasa powionże … (Grb); to to taka 
dmuchawa … słoma … siano … (Gor).

doić – ‘pobierać mleko z wymienia 
krowy’: później moja siostra doiła jom 
[krowę] … (Gor).

dojarka – ‘urządzenie do dojenia krów’: 
tyn pies tam wlecioł z … zaś tam [kot] 
siedzioł w dojarce … zaś tam mówie 
taki rumot tam był a tyn pies […?] na 
koty jag nie wiem … (Grb) (Nid).

dojrzały – ‘o zbożu: gotowe do zbioru’: 
[zboże] cimne dojrzałe … jako … 
z biel… i ziarno sie już łupie … (Czr); 

[zboże] nadajonce do koszynia to 
w lipcu … nie … w miesioncu lipcu … 
już jes suche … dojrzałe … (Czr); no 
to już jes suche i dojrzałe [zboże] … 
(Czr); no trawe … no to trawe sie kosi 
zielonom a … a … zboże to sie kosi 
dojrzałe … (Czr).

dołek – ‘zagłębienie w ziemi’: dołki pod 
mankier sie robiło te … (Grb).

dołownik – ‘urządzenie konne wyposa-
żone w obrotowe łopatki, służące do 
równomiernego wykopywania dziurek 
w celu zasadzenia ziemniaków’: pod 
mankier albo pod dołownik … (Grb).

Dojarka (fot. M. Fabrowska i N. Jankowiak)
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doprawić – ‘przyprawić’: mienso czeba 
zmelić … doprawić … (Nid).

drabina – ‘drewniany przyrząd ze 
szczeblami, umożliwiający wchodzenie 
na duże wysokości; tu wykorzystywany 
także podczas świniobicia do wieszania 
zabitej świni’: to na drabinach [wieszali 
świniaka] … jag ni miał na czym … to 
tyż robili na drabinie … nie … tyż … 
jag ni miał na czym … no … bo ta-ag 
ni miał na czym to na drabinie robili … 
nie … drabine opiroł o tyn … o mur … 
i gó tam z tyłu podwiszoł … no ale jak 
był duży świniok … to by musiała bydź 
mocno drabina … (Gor) (Nid).

drapać – ‘o kurach: grzebać pazurami 
w ziemi w celu uzyskania pokarmu’: 
no … po żniwach to już każdy mówiuł: 
wołej kury teroz sie już używióm … bo 
ino drapały do o… bo stogi były blisko 
domu raczej … (Grb).

drewniany [drewnianny] – ‘zrobiony 
z drewna’: w stodole … […] no to 
drewniana … sonsieki … klepiska i … 
i szerokie … i wrota … […] to wierzeje 
nazywali … (Czr); zez półokrongłygo 
metalu i ronczki drewnianny … (Czr); 
metalowy … albo drewnianny tyż były … 
nie … a te groty były drewnianne … 
to były z takigó … robióne tam … jo 
to pamintóm że tutej wycinali zez taki 
tyj dziki klipki … jak tero to nazywajom 
mirabelki … bo to było takie mocne … 
nie … i tam montowali … jakieź otwory 
były … (Gor); żeby sie [świnia] nie bru-
dziła … to drewnianno tam podkładka 
była … nie … (Gor); na raszcze (!) … de-
chach … na leżónco … […] no to tak coź 
jak tero som palety … nie … jak palety te 
drewnianne som … (Gor).

drewnianny zob. drewniany.

drewnik – ‘pomieszczenie, szopa na 
torf’: b.c. (Brz); zob. szopa, szopka.

drobie – ‘bok wozu drabiniastego, 
także o wozie drabiniastym’: to buły 
żniwne wozy … specjalnie było to … 
no u nos to nazywali w drobiach … 
to takie były … no … zrobióne … 
a zaś były z dróngów robióne późnij 
już tam … cztery dróngi to było … 
a przedtym to były drobie … to był … 
dwa takie dróngi … nie … takie … 
i tu szczeble były … no i układali tyn 
wóz … rozcióngli … jak ta helka teroz 
jes … to rozcióngli … i to było tam szeź 
metrów … nie … bo wóz normalnie to 
tam mioł … mioł … tyn … koo cztery … 
trzy i pół metra do cztyrych … a to na 
sześ … szeź i pół rozcióngali … nawed 
i osim metrów niktórzy mieli ty wozy … 
rozciongali … i to takie robili … to ta-
-ag jeszczy na filmach widać … nie … 
(Gor); to takie wozy były … i to robili te 
wozy … rozbirali zwykły wóz … to sie 
drobie nazywały … i te drobie zakło-
dali … i to wozili … siano wozili … 
i te … zboże … (Gor); zob. wóz, wóz 
drabiniasty, wóz żniwny.

drong [dróng] – 1. ‘powąz, drąg zabez-
pieczający siano podczas zwózki’: już 
tam nie pamientóm jak to mówili … 
bo jo to wim … mało to przywiónzy-
wali … ale przyważnie był … to tyn 
drong mieli … to był łańcuch … nie … 
to zaś tyn … i tam tyn … we dwóch sie 
uwiesili … nie … a jedyn to tyn łań-
cuch przywiónzoł tam … do spodu … 
woza … no i jechali … (Gor); 2. ‘ele-
ment konstrukcyjny stogu’: no u nos … 
ta-ag ja pamientóm to kto ni mioł tam 
stodoły to układoł w te stogi … to tutej 
tyn … to mioł … wkopywoł w zimie 
drong … nie … […] no to tam taki już 
tyn … to już nie pamintóm … wkopy-
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wali … i w koo tegó dróngu takie … 
no i zaś … najpirw szo (!) prosto … 
a zaś coroz bardzi szybity … nie … no 
i na tyn drónżek tam na kóńcu tam coś 
przywiónzali … żeby to była troche … 
spad … nie … no i to tag na tyn … 
tyn dróng tam … bo to jak w zboże to 
wciskali dopiro późni … a do siana 
to widziołym już od samy zimi tyn … 
(Gor); mój dziadek … jak stóg ukła-
dał … to on nie wbijał tego dronga … 
co pan mówi … mój dziadek zaczynał 
stawiać w środku mendel … (Pak); zob. 
baba, kij.

dróng zob. drong.

drónżek – ‘zdr. od: drąg’: no i na 
tyn drónżek tam na kóńcu tam coś 
 przywiónzali … żeby to była troche … 
spad … nie … (Gor)

dróżka – ‘tu: o ścieżce, którą gnało się 
krowy na pastwisko’: no to tam różnie 
godali … przeważnie to dróżka … czy 
tam czymś-cić … nie … (Gor).

drzewiec – ‘część cepa służąca do trzy-
mania’: drzewiec to by był … dzieżak … 
(Czr); zob. dzieżak.

drzwi [dźwi] – pl. tant. ‘jedno- lub 
dwuskrzydłowe wejście do jakiegoś 
pomieszczenia, budynku itp.’: kafer to 
pamientóm do dziś … zawsze sie w łeb 
walłem … nie … no bo mieli takom 
mode … nawed jak tyn dom w czter-
dziestym ósmym … czy którymź roku 
robili … wszyńdzie drzwi wysokie … 
a tu miaa być skrytka to już dźwi nisze, 
sóm … nie … (Gor); no to te wejściowe 
dźwi [od stodoły] takie sóm … to óne 
były w bramie wycinte … takie małe … 
ja mam tyż to … (Gor); zob. furtka, 
uliczka.

dwuskibowy – ‘pług odkładający dwie 
skiby ziemi’: czekej to … jednoski-
bowy … zaś to jes dwuskibowy … albo 
zaź jeszcze teroz ón powie nowo-
czesny wom … nie … no … (Czr); nie 
wiem … teraz to może som i [pługi] 
jednoskibowe i dwuskibowe … wielo-
skibowe … ale jakie tam jeszcze to już 
tam nie wiem … coś tam jez jeszcze … 
ale co tam jes takie rotacyjne niero-
tacyjne to ja już … to ja już sie nie … 
nie … nie … (Gor).

dybki – ‘dawne buty z drewnianą pode-
szwą i skórzanym wierzchem, wiązane, 
często samodzielnie wykonane’: dybki 
mówili … ja już nie chodziłam ale moja 
siostra chodziła co była czterdziesty 
pionty rocznik … […] i to ze starych 
takich zrobili buty … właśnie z tyh 
oficerków tych skórkowych … (Grb); bo 
ja miałem takie … dybki … (Gor).

dydek – ‘część wymienia, z której leci 
mleko’: dydki i nic wiencej … i sutki … 
(Gor); no … ale prendzej dydki bo to 
takie … (Gor); strzyki jeszcze sie mó-
wiło … […] dydki albo strzyki … (Gor); 
zob. strzyka, sutek.

dyszcz – ‘opad w postaci wody’: teroz 
takiego siana ni ma … chyba że tyn … 
że dyż nie padoł … (Gor); no chyba że 
jak to ryncznie wozili to od razu całygo 
nie zwiózł … a jak było w kupkach … 
a jak dyszcz popadoł … kupka była 
ogarninto to tag nie przemokła … (Gor).

dyszel – ‘drąg umocowany do przedniej 
części wozu, bryczki itp., umożliwia-
jący kierowanie pojazdem za pomocą 
zaprzężonych do niego koni’: to było 
takie koło … i tryby … dyszle wkoło … 
i kónie to cióngły … i napyndzały ma-
szyne … […] w ostatni to były cztyry 
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dyszle … i połonczóne dwa kóńce … 
dwa dyszle … bo my tu dwu … poróm 
kónie cióngły … dwa … a jak do dużygó 
mócynia to nawet trzy zakłodali … 
jednygo na tyn drugi … abo cztery … 
zależy jak ten … (Grb); dyszel … z ko-
niem … aha … (Czr) (Brz).

dyszułka – ‘element łączący wóz z ko-
niem’: b.c. (Brz).

dziabaka – ‘ręczne narzędzie zaopa-
trzone w trzy lub cztery zęby albo 
ostrze w kształcie prostokąta, służące 
głównie do wykopywania ziemniaków, 
usuwania chwastów lub spulchniania 
ziemi’: dziabka … dziabaka … wi-
dzisz … zapomniałam … (Brz); zob. 
dziabka, gracka, haczka, motyka.

dziabka – ‘ręczne narzędzie zaopa-
trzone w trzy lub cztery zęby albo 
ostrze w kształcie prostokąta, służące 
głównie do wykopywania ziemniaków, 
usuwania chwastów lub spulchniania 
ziemi’: dziabka mówiom … (Czr); mo-
tyka i haczka to jes to samo … chyba … 
[…] no dziabka może tyż być … (Czr) 
(Brz) (Grb); zob. dziabaka, gracka, 
haczka, motyka.

dzieciak [dzieciok] – ‘dziecko, niedo-
rosły człowiek’: teraz jag autobuz nie 
jedzie to dzieciaki sie wracajom bo nie 
jechał … […] bo nie jechoł … i wolny 
dzień od szkoły … (Grb); a teraz to 
nie wiem czy by tak dzieciak wytrzy-
mał cztery godziny i tak chodził so (!) 
w koło … z pieskiem i z kijem i tak … 
i żeby [krowy] nigdzie w szkode nie 
weszły … bo nie było pastuchów 
ani ogrodzone … (Grb); nie poszed 
dzieciok suchać co tata rozmowia … 
z nauczycielem … (Grb); a dawnij 
to trzy razy włóczyli … krymrowali 

i jeszy (!) jag orał kóniem to jedyn 
szed … czy dzieciak czy dorosły … 
i zbierał gdzie spotkał te pyreczke … 
i sie cieszył wieczorem że nazbierał na 
parownik … (Grb); jag óna tam dzieś 
była tyż u jakiegoś gospodorza ale jesz-
cze jako dzieciok to mówi że właśnie 
ta pani to mówi: ze strużynów … bo 
nie miała … tako była bieda że te pyrki 
zjedli a te strużyny posadziła i… […] 
i pyry urosły … z ty biedy se posadziła 
gdzieś tam w ogródku … nie … te 
strużynki … bo ni miała … no ni miała 
pyrów … a ni miała dać co dzieciakom 
jeść … a zez tych strużynów no pyry 
miała okropne … (Grb); obornik … 
no … nawozy też były … ale nie tyle co 
teroz … oprysku ja nie pamientom jak 
za dziecioka … a! … (Grb); ja jak byłam 
mała co jeszcze nie umiaam wionzać 
to byliśmy … tylko my dzieciaki … wy-
korzystane właśnie do tego kupkowa-
nia … do zgarniania na mniejsze takie 
sterty żeby osoba która szła za mnom 
żeby to po prostu zwionzała … (Gor); 
łapkowanie bo to sie renkoma robiło … 
żeby zrobidź jakomź mniejszom wionzke 
tego zboża żeby osoba która szła za 
nami żeby mogła to po… to nie był 
żaden sznurek to sie robiło z tej słomy 
i sie wionzało … no i potem znowuż 
dzieciaki … trzea było to w mendle 
pozestawiać … prawda … (Gor); no … 
taka robota … na poczontku dla dzie-
ciaków to było ciekawe no bo jag my 
tutaj konia nie mieliśmy no to jak czea 
było w kółko wolniutko chodzić … ale 
czea było wolniutko nie za szybko nie 
za wolno … no … tak że ten kierat czy 
tam maneż … bo chyba i tag i tak to 
tutaj funkcjonuje … to właściwie chyba 
każdy miał ten kierat tutaj bo to była … 
no … no napend … inaczej jak prondu 
nie było no to jak … jak pracować … 
nie … (Gor).
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dzieciok zob. dzieciak.

dzierżawa – ‘czasowe użytkowanie 
gruntów lub nieużytków itp. w zamian 
za ustaloną opłatę’: to można to … 
[…?] kosidź na siano te piersze a późnij 
sie krowe pasło na tym rowie i to 
była dzierżawa od gminy tych … tyh 
rowów … nie … to jak były aleje kiedyś 
dzierżawili od gminy tag i te … nie … 
tag my te te rowy … a późnij były takie 
ugory … żeśmy tam paśli … takie no … 
(Gor).

dziewczynka – ‘dziecko płci żeńskiej’: ja 
jako mało dziewczynka … szejź lat … 
to pasłam krowy u mojego wuja … 
żeby sobie zarobić zawsze co już byłam 
ubrana do szkoły i … i tam coś … 
nie … dostałam pinionżków za to … to 
całe dwa miesionce … i od szejściu lat 
pasłam krowy … to siedem sztuk … 
osiem … (Grb); zob. dziewuszka. 

dziewuszka – ‘dziecko płci żeńskiej’: 
i było (!) wszyscy równo ubrani … 
a dzisiaj … […] a dzisiaj … bo mioł 
fartuszeg a dziewuszka … czy mioł … 
mieli te [tarcze] … (Grb); zob. dziew-
czynka.

dzieżak – ‘część cepa służąca do trzy-
mania’: drzewiec to by był … dzieżak … 
(Czr); zob. drzewiec.

dzieżka – ‘drewniane, nieckowate 
naczynie do zarabiania ciasta’: a to były 
dzieżki … […] do zarobianio i koponka 
do wyrobianio i … (Grb).

dzika klipka – ‘pospolity krzew lub 
drzewo z gatunku śliwy domowej, 
mirabelka’: metalowy … albo drew-
nianny tyż były … nie … a te groty 
były drewnianne … to były z takigó … 
robióne tam … jo to pamintóm że tutej 
wycinali zez taki tyj dziki klipki … jak 
tero to nazywajom mirabelki … bo to 
było takie mocne … nie … i tam mon-
towali … jakieź otwory były … (Gor); 
zob. mirabelka.

dzwona [dzwóna] – ‘część drewnianego 
obwodu koła wozu umocowana na 
szprychach’: a tu dzwóna … sztoba … 
baron … szprychy … (Grb) (Czr).

dzwóna zob. dzwona.

dźwi zob. drzwi.

dźwigać – ‘nosić coś ciężkiego’: no jak 
byłam młodsza to miaam … dwadzieś-
cia lat przeszło też sadziłam … pyry 
w koszyku nosiłam po polu … po 
órce … po oraniu … cienżko było bo to 
było mienko a czea było kosz dźwi-
gać … (Brz).
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emblemat – ‘odznaka szkoły przyszy-
wana na rękawie fartuszka’: jeszcze 
musioł być taki na rynkowie … jak to 

mówiom … emblematy czy coś tam 
szkoły jak to sie nazywało … (Grb); 
zob. tarcza.
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fachowiec – ‘specjalista w jakiejś dzie-
dzinie’: dawni to ludzie wszysko umieli 
przyważnie sami … świniobicie jes 
takie samo … ino przychodzi facho-
wiec … nie … przychodzi rzeźnik … 
(Gor); potym to sie nazywo rozbira-
nie … no … […] no to … fachowcy to 
to zrobióm szybko … bo ón tak … tak se 
bierze i tam tnie … (Gor); świnia jes tak 
zbudowana jak człowiek … i tag ón … 
jak fachowiec to on wie w którym miej-
scu ta koś sie kóńczy … i tak ucino … 
nie … bo ja to kiedyś sóm robiłym … 
a teraz nie robie … to … zaś tych ka-
wołków sie natnie … nie … że nie wia-
dómo dzie to … (Gor); tam błona … to 
jes tyko mindzy … jak tam … podwie-
szony tyn brzuch … przetnóm skóre … 
i tam jes błona … no to rynkóm roze-
rwóm … czy tam puknóm … nie … ale 
jak to tak … to rynkóm nie rozbierze … 
nie … te błóne to tylko przetnie skóre 
na brzuchu … te błóne rozerwoł … 
i wnyntrzności wyjmowoł … i to … jak 
fachowcy … to te błóne tak zostowioł 
delikatnie … żeby nie uszkodzidź jeli-
tów … no bo by pobrudziuł te minso … 
no … to tak to reszte nie robił nożym 
ino rynkóm … to już nie podar tam … 
nie skalyczuł (!) … bo jak skalyczył … 
aby ciekło tam … już brudne by było … 
nie … (Gor).

fartuch – ‘cienkie wierzchnie okrycie 
chroniące odzież przed zabrudze-
niem’: i to jeszcze te kupeczki robili … 
porobili i zmłócili … i zawsze mówili że 
do gospodyni na fartuch … na luz … 
nie … […] że so (!) gospodyni kupi 

nowy fartuch za luz … nie … to jes dla 
niej … (Grb); na poczontku no to … 
w koszykah albo … mówie co były czy 
jakieś takie chyba wielkie fartuchy czy 
płachty czy coś że sie chodziło i w te 
dołki sie rencznie sadziło te ziemniaki 
i przydeptywało … nie … no a potem 
czea było to zaradlić tag myśle … (Gor); 
zob. fartuszek.

fartuszek – ‘zdr. od: fartuch’: tak … i far-
tuszki takie zez z tego kretonu … nie … 
z kretonu … łanie (!) pouszywane bo 
bardzo ładnie … no … no to sie cieszy-
łam że miałam do szkoły … nie … na 
zmiane mi to zrobiła te fartuszki i te … 
kolorowe nie granatowe bo nie było 
wtedy jeszcze granatowych … (Grb); 
zob. fartuch.

figaczka – ‘konna lub ciągnikowa ma-
szyna do wykopywania ziemniaków’: 
no … tak … no to te … figaczki … 
(Grb) (Czr); zob. kartoflarka, kopaczka, 
koparka.

filcowy – ‘wykonany z filcu’: dawnij 
to w buty se kładli słome … mówili 
wiechcie … wiechcie … zamia (!) tero 
jak wkładki filcowe … nie … to słóme 
kładli … to był bałagan jak psi … (Grb).

fiołek – ‘fiołek trójbarwny, pospolity 
chwast rosnący wśród upraw, na łąkach 
i ugorach’: no … maki … i modraki … 
i jeszy (!) te … fiołki takie tam … (Czr).

flak – ‘część wnętrzności świni, przez 
którą przechodzi treść pokarmowa; 
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jelito’: mienso czeba zmelić … dopra-
wić … […] włożyć we flak … (Nid); 
najgorsze było … czyszczynie flaków … 
no tak … (Gor); ojciec wszysko robił … 
później we dwóch żeśmy czyścili cho-
lerne flaki co ja bardzo nie lubiłem … 
ojciedz je tam później składał żeby 
na kiełbaski było ale to było wszysko 
w swoich flakach … nie … no … (Gor); 
w te grube flaki sie wkładało wontro-
bianke i … i kaszanke ewentualnie … 
nie … a cienkie to wszysko szło do 
kiełbasy … no … (Gor); tom samom kieł-
base … jak zabrakło czasem tych fla-
ków … […] to kiełbase sie zalewało … 
w słoiki … zalewało sie tłuszczem … 
(Gor); zob. jelito.

forma – ‘tu: pojemnik na wykopany 
torf, nadający mu właściwy do suszenia 
i przechowywania kształt’: [torf] wyko-
pywało sie i potem w takie formy sie 
nakładało … i z tych formów potem sie 
odwracało i potem wysuszało sie i sie 
stawiało takie … takie słupki … (Czr).

forsycja – ‘krzew z rodziny oliwkowa-
tych, wiecznie zielony, kwitnący na 
żółto wczesną wiosną’: no gradiole 
to teraz tam ostatnie … a … jaśmin … 
jaśmin … nie … jaśmin … kalina … 
bez … co tam jeszcze u naz jes … […] 
forsycja … tamaryszek co u naz jes 
tutaj … na tym ogrodzie … turki … 
aksamitki … (Gor).

fura – ‘załadowany wóz’: jak taki pełen 
wóz naładował to … fura … fura … coź 
mówili … do gnoju … (Grb).

furmanka – ‘wóz z gumowymi kołami’: 
no … tyż … furmanka to jag jechoł 
do miasta … (Grb); ale furmanka tyż 
mówili … […] jag jechał do mia… na 
furmanke żeby zabrał … (Grb) (Czr).

furtka – 1. ‘jednoskrzydłowe drzwi 
w ogrodzeniu’: furtka pod do 
ogródka … tag mówili … nie … dawniej 
furtka do domu to tam … o … (Grb); 
furtka była … to na to sie mówiło 
uliczka … tak … (Gor); to przeważ-
nie uliczka to była ta furtka co była 
pirszo wejście na podwyrze … to była 
uliczka … nie … bo z ulicy wchodzili … 
to była uliczka … ta pirszo furtka … co 
wchodzó na podwyrze … nie … (Gor); 
zob. uliczka; 2. ‘jednoskrzydłowe drzwi 
we wrotach stodoły’: furtka na to nazy-
wali u nos … do bram … do stodoły … 
nie … że jak szed do stodoły sóm … 
to nie otwiroł bramy … brame było 
otwiradź jak czeba było wjechać … 
wyjechać … czy tam coś winkszygó 
wnieś … ale jak tam szed do stodoły 
po … bo to kiedyś tam sieczke żnyli … 
we workah nosili … nie … no to tam 
tom furtkóm wchodzili … nie … bramy 
nig nie otwieroł … przez to była ta 
furtka … (Gor); zob. drzwi, uliczka.

futer – ‘jedzenie dla zwierząt’: jak by 
na przykład … za dużo żytnigo śrutu 
[szkodzi koniowi] … kiedyś tam zmiana 
futru tyż tam gwałtownie … nie … no 
to tak … (Gor); zob. karma, pasza.
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gable – ‘widły do nakładania ziemnia-
ków, zaopatrzone w kulki na końcu 
zębów’: gable … […] dziesińć zembów 
zakończone (!) kulkami … takie gable … 
(Czr); to som gable … to som metalowe za-
kończone kulkami … (Czr); [ziemniaki] 
wrzucano gablami … (Czr); ja moge 
jeszcze tylko powiedzieć co były zawsze: 
gable jakieś były … […] no to … też widły 
ale takie wienksze jakby do … do sło… 
nie! … gablami to sie ziemniaki podrzu-
cało … buraki … takie długie miały właś-
nie te … te … te … te zemby … te widły 
czy nie wiem jak to tam powiedzieć … 
nie … (Gor); takie zaokronglone były te 
gable … (Gor) (Grb); zob. grymasy.

galareta – ‘gotowane mięso i warzywa 
zalane bulionem z dodatkiem żela-
tyny’: później takie girki były robione 
na galarete … nie … (Gor).

gar – ‘zgr. od: garnek’: ale to kamienne 
gary to sie w domu na zsiadłe sie ro-
biło … (Gor).

gar(n)ek – ‘naczynie wykonane z ka-
mionki’: w garkach kamiennych … 
(Czr); ale też były takie kamienne 
garki … (Gor); leko (!) posypie sodom 
oczyszczonom … tu sie mówi natron … 
natronem … sodom oczyszczonom sie 
i natronem … zostawiam na dobe … 
no … pod przykryciem i potem wkła-
dam do garnka z wodom tom miseczke … 
(Gor).

garło – ‘gardło, tu o gardle świni’: garło 
poderznół … i krew wypuścił … (Gor).

gaza – ‘cienka, przezroczysta tkanina 
wykorzystywana do oczyszczania 
płynów z nieczystości’: czeba przece-
dzić … […] przez gaze … (Gor).

giez – ‘bąk bydlęcy, którego samice 
żerują głównie na bydle domowym, 
giez bydlęcy’: krowy sie wybzykały … 
uciekały z pastwiska do domu … 
[…] muchy … bzyki … te gzy … […] 
uciekały jak głupie jedna za drugom … 
uciekały do domu … (Gor); zob. bzyk.

girka – ‘stópka, noga wieprzowa wykorzy-
stywana do wyrobów garmażeryjnych, 
głównie galarety’: później takie girki były 
robione na galarete … nie … (Gor).

gladiola zob. gradiola.

gleba – ‘biologicznie czynna powierzch-
niowa warstwa skorupy ziemskiej, sta-
nowiąca podłoże życia roślin’: przygo-
towana czenść ziemi … gleba … (Brz); 
spulchnia glebe … (Czr); zob. ziemia. 

gliwieć – ‘o twarogu: ulegać rozkładowi 
i zmianie konsystencji na półpłynną’: 
b.c. (Gor); zob. okożuszyć sie.

glocha – ‘narzędzie do zdejmowania 
kopyt zabitej świni’: b.c. (Nid).

głowizna – ‘tu: mięso z głowy wie-
przowej’: głowizna … nie… chyba coś 
z głowy … (Gor).

gnojara – ‘maszyna rolnicza do roz-
rzucania obornika’: obornik … […] 
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no sie rorzuca … dawnij było rencznie 
a teroz … gnojarami sie rozwala … 
(Czr); no to po prostu gnój dawnij był 
a teroz jez obornik … no … nie … i … 
i rorzucany rencznie albo tyż teroz jes 
gnojarka … gnojara … (Czr); no takie 
trzy deski … bo dwie deski połóży sie 
w bok … spódnica jez i deska tylko … 
to sie obornik wozi … a teroz gnojorom 
sie wozi … nie … obecnie … (Czr); 
zob. gnojarka.

gnojarka – ‘maszyna rolnicza do rozrzu-
cania obornika’: no to po prostu gnój 
dawnij był a teroz jez obornik … no … 
nie … i … i rorzucany rencznie albo tyż 
teroz jes gnojarka … gnojara … (Czr); 
zob. gnojara.

gnojowica – ‘wodny roztwór gnoju 
wykorzystywany do podlewania roślin’: 
b.c. (Czr) (Brz); zob. gnojówka, kału-
żywa.

gnojownik – ‘nieczystości pozostawiane 
przez zwierzęta w pomieszczeniu, 
w którym na co dzień przebywają’: 
gnój to jes co inne a gnojownik to … 
[…] gnojownika no to … gnojownig 
no to stwory robiom po prostu gnojow-
nik … nie … (Czr).

gnojówka – ‘wodny roztwór gnoju 
wykorzystywany do podlewania roślin’: 
kałużywom nie wim … gnojówkom … 
(Czr) (Gor); zob. gnojowica, kałużywa.

gnój – ‘nawóz naturalny otrzymywany 
ze ściółki zmieszanej z odchodami 
zwierząt gospodarskich’: no też 
mówie: rencznie było rozrzucane … 
obornik … no to po prostu gnój 
dawnij był a teroz jez obornik … no … 
nie … i … i rorzucany rencznie albo 
tyż teroz jes gnojarka … gnojara … 

(Czr); cztery [zęby] … do gnoju … i to 
z obory głemboki … wóz wpychali … 
(Grb); jak taki pełen wóz naładował 
to … fura … fura … coź mówili … do 
gnoju … (Grb); no to to jest teroz tag 
nawiezione gnoju … (Grb); gnój … 
gnój … tak … czasem mierzwa jeszcze 
mówiom … nie … […] tak to było tutaj 
rozumiane … mierzwa albo gnój … 
(Gor); no … najpierw to ten gnój sie 
wyrzucało … każde podwórze było 
takie że zawsze obok tego budynku 
gospodarczego była kupa gnoju … i ten 
gnój potem na wóz i na pole i znowuż 
na te kupki na tym … na tym polu … 
czea było wziońś widły i to wszysko po-
rozrzucać … nie … no a potem znowuż 
zaorać … (Gor) (Nid); zob. mierzwa, 
obornik.

godać – ‘mówić, opowiadać’: bo to po 
starodawnemu czeba godać … (Czr); 
downi wybierki godali czy jakoś to … 
wybierał pyrki … (Czr); nie godaj bo 
dwie krow (!) i trzy … (Grb); nie wiem 
jak tam godali … (Grb); no to tam róż-
nie godali … przeważnie to dróżka … 
czy tam czymś-cić … nie … (Gor).

golonka [golónka] – ‘część nogi wie-
przowej odcięta powyżej stawu 
kolanowego’: no to rozkłodali … na 
szynki … karkówki … no i tam te te … 

Pryzma gnoju (fot. M. Fabrowska 
i N. Jankowiak)
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golónka … to wszysko … tam odkło-
dajom boczki … co ma być … (Gor); 
potym jeszcze jes kawołek golonki … 
i potym tam jes ta szynka … i w środku 
jes ta myszka … nie … jag rozbierze tom 
szynke … (Gor); to u nas to golonka 
mówiom … no … powyży kolana to już 
jes golonka … a to jes … stópki u nos 
godali … nie … (Gor).

golónka zob. golonka.

gołymbie – ‘ptaki hodowane ze wzglę-
dów hobbystycznych, dziś już rzadziej 
ze względu na mięso’: tu som do go-
łymbi klateczki … (Grb).

gomółka – ‘odciśnięte w jedną bryłkę 
grudki twarogu’: gomółka sera … no … 
(Gor); zob. grupka.

gorczyca – ‘roślina jednoroczna, 
uprawiana na poplon, żółto kwitnąca’: 
poplony … no … […] słonecznik … 
gorczyce … łubin … (Czr).

gorónczka – ‘upał, spiekota’: to zalyży … 
jag normalnie tam … ten … normalnie 
kóń pracowoł … nie był tam za bar-
dzo … i nie było gorónczków … to one 
były nauczóne … że jak wyprzóng je … 
to one pod studnie przyszły … tam 
wew tym … była ta … micha tako do 
wody … i nalywały … i one sie napiły … 
same … i szły do stajni … nie … ale jak 
był spocóny … to gó nie dopuścili do 
tegó … bo by móg wypić za dużo … 
no … (Gor).

gospodarstwo – ‘zabudowania wraz z ży-
wym inwentarzem oraz polami upraw-
nymi, łąkami, lasami itd., należącymi 
do danego gospodarza’: później … 
ale to … to była różnica … tu-uż było 
wienksze gospodarstwo … (Grb); pirsze 

gospodarstwo … na tym zakryncie do 
Kosmowa jak sie jedzie … Kosmowo to 
pirsze gospodarstwo to jes … (Gor).

gospodarz – ‘rolnik, mężczyzna wyko-
nujący różne prace w gospodarstwie 
i w polu; właściciel gospodarstwa’: 
jag óna tam dzieś była tyż u jakiegoś 
gospodorza ale jeszcze jako dzieciok 
to mówi że właśnie ta pani to mówi: ze 
strużynów … bo nie miała … tako była 
bieda że te pyrki zjedli a te strużyny 
posadziła … (Grb); ale w Nidomiu zo-
stało dwóch czy czech gospodarzy … 
miendzy innymi właśnie ten wuja co 
mówiłam że za tym kieratem chodzi-
łam … no to tak cienżko było mu prze-
trwać … gospodarzowi żeby … żeby sie 
wtedy utrzymać tak że to … (Gor); zob. 
chłop, rolnik.

gospodyni – ‘kobieta pracująca w polu, 
żona gospodarza’: gospodyni … albo 
pomocnica … (Brz); a tag jak teraz to 
kobiety … przydom żniwa no to … to 
nie ma pracy … jedynie gospodyni to 
tego jedzenia pilnuje … bo dmuchawa 
zdmuchnie zboże … kombaj wymóci … 
prasa powionże … (Grb); i to jeszcze te 
kupeczki robili … porobili i zmłócili … 
i zawsze mówili że do gospodyni na 
fartuch … na luz … nie … […] że so (!) 
gospodyni kupi nowy fartuch za luz … 
nie … to jes dla niej … (Grb); zob. 
kobieta, pomocnica, rolniczka.

gotować – ‘poddawać obróbce termicz-
nej, we wrzącej wodzie, w celu przy-
gotowania posiłku do spożycia’: gotuje 
sie mienso … parzy sie kasze dolewa sie 
krew i jes kaszanka … (Nid).

góra – ‘przestrzeń pod dachem 
budynku, zwykle o przeznaczeniu 
gospodarczym, strych’: [przechowuje 
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się słomę] w stodole … w stogu … na 
strychach … górach znaczy … w chlew-
niach … (Czr); zob. strych, śpichrz.

grabiarka – ‘maszyna konna lub ciąg-
nikowa do zagrabiania siana, ewen-
tualnie zboża lub słomy’: ale jeszcze 
gdy zebrali te mendle z pola to jeszcze 
grabili luz … grabiarkom … (Grb).

grabić – ‘zgarniać siano, słomę, liście 
itp. za pomocą grabi’: ale jeszcze gdy 
zebrali te mendle z pola to jeszcze 
grabili luz … grabiarkom … (Grb); o bar-
dzo … bo to przewracali dawniej rencz-
nie siano i grabili tyż ren… grabiami 
takimi … (Grb).

grabie [grobie] – ‘ręczne drewniane 
narzędzie rolnicze w postaci grzebie-
nia osadzonego na drążku, służące do 
zgarniania siana, zboża, słomy’: takie 
rzodkie te grabie … (Grb); no dawnij 

to i przewracali i siano … no tak … 
bo tu ma grabki te małe do grabinia 
a tu som grobie takie tam … (Grb); 
o bardzo … bo to przewracali daw-
niej rencznie siano i grabili tyż ren… 
grabiami takimi … (Grb); tóm trawe to 
musieli zaś tym … rozczónsnońć … 
czyli na łónce jes skład … no teroz to 
sóm maszyny do tegó że tam jedzie 
i to rorzuca … a przedtym to grabiami 
i widłami wszysko … (Gor) (Brz) (Nid); 
zob. grabki.

grabisko – ‘trzonek grabi’: grabie … […] 
prożek ze zembami … […] grabisko … 
(Grb); zob. kij, kosisko, trzonek.

grabki – ‘zdr. od: grabie’: no dawnij to 
i przewracali i siano … no tak … bo tu 
ma grabki te małe do grabinia a tu som 
grobie takie tam … (Grb); zob. grabie.

gracka – ‘ręczne narzędzie zaopatrzone 
w trzy lub cztery zęby albo ostrze 
w kształcie prostokąta, służące głównie 
do wykopywania ziemniaków, usuwa-
nia chwastów lub spulchniania ziemi’: 
wie pani … my żyjemy w obrembie 
swojego ogrodu i ja tutaj co tam mam 
te swoje haczki gracki i … i koniec … 
nie … (Gor); zob. dziabaka, dziabka, 
haczka, motyka.

gradiola [gladiola] – ‘roślina z rodziny 
kosaćcowatych, o różnobarwnych 
kwiatach wychodzących z boku, 
wzdłuż łodygi, mieczyk’: gladiole … 
[…] gradiole … no gradiole to teraz 
tam ostatnie … a … jaśmin … jaśmin … 
nie … jaśmin … kalina … bez … co 
tam jeszcze u naz jes … […] forsycja … 
tamaryszek co u naz jes tutaj … na tym 
ogrodzie … turki … aksamitki … (Gor); 
gradiole no to u nos kwiaty … w ogro-
dzie … no … (Grb).

Grabie drewniane (fot. M. Fabrowska 
i N. Jankowiak)
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granica – ‘wąski pasek ziemi oddziela-
jący pola dwóch sąsiadów’: b.c. (Czr).

grobie zob. grabie.

groty [graty] – ‘szczebelki przy ko-
sisku, stosowane podczas koszenia 
zboża’: no to musioł mieć te groty … 
(Grb); to groty to mówili na to … 
to żeby jak kosóm sik … żeby to sie 
ukłodało … nie … to … jag umiał 
to dobrze sic … tak dzie to … tak 
stowiało jak kobita szła i wionzała … 
no to chłop ciół i wionzała … a jak kto 
ni umiał to mówili że powróz … nie … 
nakryńcił powróz … bo jak kryńcił … 
tom kosom zakłodał … to sie nie ukło-
dało te zboże … (Gor); te wyginane 
to tuty było do … tuty … to te groty 
to oni nazywali … to do układanio 
tegó … do układanió tego zboża … 
to były te groty … albo taki pałónczek 
zakłodali jeszczy tu … w tyn sposób 
taki  pałónczek tu … zamias tych gro-
tów … (Gor); tyko pałónk … jak było 
zboże polegninte … albo … późni to 
zakłodali tyn pałóng jag już siekły ma-
szyny … i czeba było obsic brzegi … 
nie … no to te groty nie zdawały 
egzaminu … bo było przechylóne … 
a tak to óni zawsze zaczynali tag jak 
było przechylóne to prostopadle … 
jak te graty mieli … zboże zawsze sie 
pochyli w jednó stróne … to prosto-
padle do tego siekli tak … nie … a jag 
obsikali to nie zawsze pasowało … 
nie … (Gor); metalowy … albo drew-
nianny tyż były … nie … a te groty 
były drewnianne … to były z takigó … 
robióne tam … jo to pamintóm że tu-
tej wycinali zez taki tyj dziki klipki … 
jak tero to nazywajom mirabelki … bo 
to było takie mocne … nie … i tam 
montowali … jakieź otwory były … 
(Gor).

grupa – ‘gruda, bryła ziemi na zaoranym 
polu’: bryła albo … czekej czekej zaroz 
ci powiem … bryła … takie bryły albo 
skały … albo grupy … grupa … o … 
grupa ziemi … (Czr); zob. bruzda, bryła.

grupka – ‘odciśnięte w jedną bryłkę 
grudki twarogu’: u nas stało z boku na 
piecu … jak był ciepły piec … żeby po 
prostu to sie ogrzało … żeby sie od-
dzieliła ta serwatka od tego twarogu … 
potem sie przecedzało do takiej tetry 
znowuż … tak sie nazy… to mówiło … 
no i powstała grupka sera … nie … 
(Gor); zob. gomółka.

grymasy – ‘widły do nakładania ziem-
niaków, zaopatrzone w kulki na końcu 
zębów’: grymasy … […] osiem zembów 
miały … i … i drobne żeby ziemniaki 
nie przelatywały … (Brz) (Grb); jak 
poznałem żone … przyjechałem tutaj 
i wujeg mówi: podaj mi te grymasy … ja 
tak pacze co on chce? kurcze … no … 
o … (Gor); zob. gable.

grzebień – ‘fałd nieopierzonej skóry 
na głowie koguta’: kogut … […] jes 
wienkszy … ma wienkszy grzebień i ko-
rale … (Nid).

grzenda – ‘drążek w kurniku, na którym 
siedzą kury’: b.c. (Nid).

grzóndka – ‘wąski pas ziemi w ogrodzie, 
na którym zazwyczaj rosną warzywa 
jednego rodzaju’: b.c. (Czr).

gwóźdź – ‘ostro zakończony metalowy 
trzpień z płaską główką, służący do 
łączenia różnych elementów przez 
zbijanie oraz jako haczyk; tu: do łącze-
nia trzonka z metalową częścią wideł’: 
to należy [widły] przybić … je gwoź-
dziem … (Czr).
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gynsia stópka – ‘element budowy pługa, 
radła, kultywatora itd.’: no to … jes … 
no stopka to jez na końcu … a gynsie 
stópki to były ta przy tej jak … przy kry-

mrach przy tym mieli … abo takie po te 
mała abo gensie stópki założone zależy 
jak kto … (Grb); zob. stópka.
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haczka – ‘ręczne narzędzie zaopatrzone 
w trzy lub cztery zęby albo ostrze 
w kształcie prostokąta, służące głównie 
do wykopywania ziemniaków, usuwa-
nia chwastów lub spulchniania ziemi’: 
[ziemniaki wykopywano] dawniej 
haczkom a obecnie kombajnym ziem-
niaczanym … (Czr); haczka renczna … 
(Czr); to haczka … […] nóż tnoncy plus 
kij … (Czr); haczka do zimniaków … 
(Czr); motyka i haczka to jes to samo … 
chyba … […] no dziabka może tyż 
być … (Czr); haczka jezd nabijana na 
trzonek … (Czr); [usuwanie] chwastów 
przy pomocy … haczki … (Brz); no … 
haczkami sie wycinało … obcinało 
sie zielsko miendzy krzewami … 
(Brz); to jo jako dziecko pamientom 
jak hakali haczkami … (Grb); haczka 
do pyrów i haczka do hakanio jes co 
inygó … (Grb); wie pani … my żyjemy 
w obrembie swojego ogrodu i ja tutaj 
co tam mam te swoje haczki gracki i … 
i koniec … nie … (Gor); zob. dziabaka, 
gracka, dziabka, motyka.

hajcza – ‘nóż do obcinania liści bura-
ków’: scyzoryk … do ścinania liści … 
[…] hajcza … (Czr); zob. obcinak, scyzo-
ryk, ścinacz.

hakać – ‘wykonywać prace polowe 
lub ogrodowe za pomocą haczki’: 
no to … [kiedyś] nie było maszyn … 
i wiencej kobied i … hakały od rana do 
wieczora … każdy swoje szefle musiał 
uhakać … (Brz); to jo jako dziecko pa-
mientom jak hakali haczkami … (Grb); 
nie … hakaa [haczką] … jag na obiad to 

hakała … Jaceg jom schowoł pewno … 
(Grb).

hakanie – ‘rzecz. od: hakać’: haczka 
do pyrów i haczka do hakanio jes co 
inygó … (Grb); motyka … motyka to … 
nie-em czy do pyrów mówili czy … na 
tom do hakania … nie … (Grb); [haczka] 
do hakania to taka aby prosta … (Grb) 
(Czr).

heber – ‘ręczne narzędzie do wyciąga-
nia buraków z ziemi’: heber mówili … 
(Grb).

Heber (fot. M. Kosińska i J. Konieczka)
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hektar – ‘jednostka miary powierzchni, 
wynosząca 10 tys. m2’: moja mama to 
bardzo sie napracowała chociaż miała 
hektar osiemdziesiont ziemi a  wiencej 
sie napracowała bo chodziła na od-
robki … (Grb); tag jak … moja mama 
tag jak … jeżeli ten hektar jej ktoś 
posiek koniami no to musiaa potem za 
tom maszyne iź odrobić … do nastemp-
nych … i to tak … […] mioł hektary … 
a mioł te dwa hektary coś … zaź ni miał 
ani kónia nic … bo to dawniej kónie 
były … nie … no to za jedyn dziń jag ja-
choł (!) … dwiema (!) koniami … parom 
kóni i […] do tego … to trzy dni musioł 
odrobiać za to … (Grb); poobsiekadź 
musieli hektary … (Grb); no mówie 
(!) tu było … u nas hektar tam osim-
dziesiont to jedna krówka i tam z dwie 
świnie … nie … (Grb); wie pani … 
my nie … my nie obrabiamy pola … 
nasz … nasz … nasz hektar ziemi jes 
wydzierżawiony … tak że wie pani … 
(Gor); bo to u nos hektary teraz sóm … 
u nos sóm … bo tam na tym … to było 
pińdziesiónt … pińdziesiónt dwa ary tam 
na wschodzie Polski … i na tym … po-
łudniu … to pińdziesiónt dwa ary to było 
morga … a u noz morga była dwadzieś-
cia pińdź arów … cztery morgi na hektar 
były poczebne … nie … i na te morgi 
tam siekli … to był taki … jak płacili to 
od ty morgi … nie … […] to jez jedna 
czwarta u nos hektara … nie … (Gor).

helka – ‘wóz do zwożenia ziemnia-
ków z pola’: na arfie … była taka zbita 
arfa i sie położyło na helke i … na … 
z woza i do okienka i leciały … sie 
sypało i masami … (Brz); przedtym 
to były drobie … to był … dwa takie 
dróngi … nie … takie … i tu szczeble 
były … no i układali tyn wóz … roz-
cióngli … jak ta helka teroz jes … to 
rozcióngli … (Gor) (Czr).

hoczyk – ‘niewielkich rozmiarów, 
zagięty na jednym końcu drut, na 
drugim końcu tworzący oczko do 
przymocowania do danej powierzchni, 
służący do zamykania drzwi, bramy, 
furtki itp.’: a jeszcze niektórzy mieli 
takóm poprzecznóm belke … i hoczy-
kiem zakłodali krótkom … na wysokości 
tyż środka bramy … to musiał założyć 
takóm poprzecznóm belke … nie … ale 
to była wyjmowano … nie … óna tylko 
była wsadzóno do zamknińcia … (Gor); 
zob. hok.

hodować – ‘utrzymywać zwierzęta, tu: 
świnie, w dobrostanie przez zapla-
nowaną opiekę, żywienie itd.’: bo sie 
hodowało świnie po to żeby miała takie 
o … tag o … to była świnia … miała 
takie duże sadło … to był wieprz … 
nie … a że było mało miensa to nic 
kurcze … nie … no … (Gor).

hok – 1. ‘ręczne narzędzie do ściągania 
obornika z wozu, zbudowane z drew-
nianego trzonka i części metalowej, 
zwykle o dwóch lub czterech wygię-
tych ku dołowi zębach’: hok do gnoju 
jechoł na kole i tym hokiem ściongał … 
nie … (Grb); jak to mówili jak taki pełen 
wóz naładował to … fura … fura … coź 
mówili … do gnoju … […] u noz za-
leży … móg tyż na kaste ale wuozie … 
a tu sie … jak te żeźmy to mieli z jedny 
strony deske … wyciongneli … sie 
ściongałoe i … hok do gnoju … (Czr); 
zob. hok do gnoju; 2. ‘zagięty na jednym 
końcu drut, na drugim końcu tworzący 
oczko do przymocowania do danej 
powierzchni, służący do zamykania 
drzwi, bramy, furtki itp.’: ino bo jak były 
drewnianne … stodoły na sochach … 
to mieli takie hoki drewniane … na 
wysokości … koo ty bramy … i to tak 
był tam … z dwa metry miał tyn hok … 
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i w te szagi co trzymały dach … to były 
te sochy … nie … i tam były wbite … 
tyn taki skobel był … i tyn hok długi … 
zabezpieczali … nie … a teraz jag my 
tam mamy metalowom … no to tam som 
na dole takie te … takie tam hoki … 
nie … no … a kiedyś to buł … na 
środku był taki hok … nie … i to jedyn 
hok był … i jeszczy … te bramy były 
zabezpieczóne tom … skłodanie tom 
deskom … i jedyn hok za całom brame 
tam w tym … nie … (Gor); zob. hoczyk; 
3. ‘metalowy element łączący uprząż 
końską ze środkiem transportu, np. 
z wozem’: pierś była tak w koło … to 
były pasy … i do barczyka zakłodane 
to … nie … a barczyk za hok … czy za 
wóz … i już kóń buł ubrany … nie … 
(Gor).

hok do gnoju – ‘ręczne narzędzie do 
ściągania obornika z wozu, zbudowane 
z drewnianego trzonka i części meta-
lowej, zwykle o dwóch lub czterech 
wygiętych ku dołowi zębach’: móg tyż 
na kaste ale wuozie … a tu sie … jak te 
żeśmy to mieli z jedny strony deske … 
wyciongneli … sie ściongałoe i … hok 
do gnoju … (Grb); hok do gnoju jechoł 
na kole i tym hokiem ściongał … nie … 
(Grb); zob. hok.

huby – pl. tant. ‘gospodarstwa położone 
poza wsią właściwą’: no jak za wsiom 
jakieś budynki … to na hubach było … 
nie … we wsi to nie … a tak to huby 
nazywali … (Gor).
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indyk – ‘duży ptak hodowlany, o sze-
rokim ogonie i długich, czerwonych 
koralach przy dziobie’: no … indyki też 
chowaliśmy … (Grb).

iskra – ‘rozżarzona cząsteczka powsta-
jąca przez uderzenie o siebie dwóch 
twardych przedmiotów’: kamienie dwa 

sie tarło … z tyj żółty iskry wylaty-
wały … (Brz).

iwyntarz – ‘zwierzęta w danym gospo-
darstwie’: poślady używano do … na 
poplon … i do karminia iwyntarza … 
(Czr); zob. zwierze.
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jajko – ‘to, co jest znoszone przez 
ptaki’: no … [pisklę] wykluwane 
z jajka … nie … (Nid).

jaśmin – ‘krzew z rodziny hortensjo-
watych, właściwa nazwa: jaśminowiec 
wonny, odznaczający się białymi kwiatami 
o intensywnym zapachu’: no gradiole to 
teraz tam ostatnie … a … jaśmin … ja-
śmin … nie … jaśmin … kalina … bez … 
co tam jeszcze u naz jes … (Gor).

jednoskibowy – ‘pług odkładający jedną 
skibę ziemi’: czekej to … jednoski-
bowy … zaś to jes dwuskibowy … albo 
zaź jeszcze teroz ón powie nowoczesny 
wom … nie … no … (Czr); nie wiem … 
teraz to może som i [pługi] jednoskibowe 
i dwuskibowe … wieloskibowe … ale 
jakie tam jeszcze to już tam nie wiem … 
coś tam jez jeszcze … ale co tam jes 
takie rotacyjne nierotacyjne to ja już … 
to ja już sie nie … nie … nie … (Gor).

jedzenie – ‘pożywienie, pokarm’: a tag 
jak teraz to kobiety … przydom żniwa 
no to … to nie ma pracy … jedynie go-
spodyni to tego jedzenia pilnuje … bo 
dmuchawa zdmuchnie zboże … kombaj 
wymóci … prasa powionże … (Grb).

jelito – ‘wnętrzności świni, przez które 
przechodzi treść pokarmowa’: jelita 
wyczyścidź na wyroby … (Nid); jak 
fachowcy … to te błóne tak zostowioł 

delikatnie … żeby nie uszkodzidź jeli-
tów … no bo by pobrudziuł te minso … 
no … to tak to reszte nie robił nożym 
ino rynkóm … to już nie podar tam … 
nie skalyczuł (!) … bo jak skalyczył … 
aby ciekło tam … już brudne by było … 
nie … (Gor); zob. flak.

jenczmienny – ‘pozyskany z jęczmienia’: 
kasza jenczmienna … (Czr).

jeź igłóm – ‘mieć bardzo mało do jedze-
nia’: mówi tak … jak wy bydziecie trak-
torym po polu jeździć … to kasze by-
dziecie igłóm jeś … nie … bo bydzie tak 
rzodko … że igłóm mu sie natknie … 
a jego wnug ma tom samom zimie co 
ón … i mo pińć traktorów … nie … i roś-
nie … a tak … mówi … kasze bydziecie 
igłóm jeś … nie … no … (Gor).

jucha – ‘krew’: na krew … krew jucha … 
(Gor); zob. krew.

jynczmiń – ‘jeden z podstawowych 
gatunków zboża, którego kłosy odzna-
czają się długimi ośćmi’: a to u nos to 
sie murzónka nazywała … […] to było 
to … jag nie zaprawił … tam w życie 
tego nie było … ale w jynczminiu 
i w pszynicy … jag nie zaprawiuł … 
zaprawy sóm do zboża … jag nie zapra-
wiuł … to jes grzyb … to jes choroba 
grzybowo … (Gor).
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kaczka – ‘ptak o spłaszczonym dziobie, 
krótkich nogach i palcach złączo-
nych błoną, hodowany ze względu na 
mięso, rzadziej ze względu na pierze 
czy jajka’: tak … po stożysku … tak … 
wyganiali kaczki kury … nawet było 
żal tegó zaorać co wyrosło co rosypało 
sie przy młóceniu … nie … jag ludzie 
oszczyndzali … (Grb); kaczków sie 
wygnało to z dwadzieścia i tam poszło 
i ten … tam sie najadły … (Grb).

kafer – ‘małe okienko wystające pio-
nowo z płaszczyzny dachu’: kafer to 
był tyn … właśnie na tym śpirzu (!) co 
panu mówiem … to tak dach był tak … 
nie … a tu był kafer i w tyn kafer tam 
kładli to siano i odgorniali … […] tyko 
te dźwi … w tym przybitym dachu … 
bo inacy (!) to by tam ze szczytu by 
móg tylko kłaś … a tag na środku był 
tyn kafer … chłopy były duże a zrobili 
kafer za mały … zawsze sie w głowe … 
to pamientóm przez to tyn kafer … 
kafer to pamientóm do dziś … zawsze 
sie w łeb walłem … nie … no bo mieli 
takom mode … nawed jak tyn dom 
w czterdziestym ósmym … czy którymź 

roku robili … wszyńdzie drzwi wyso-
kie … a tu miaa być skrytka to już dźwi 
nisze (!) sóm … nie … […] no bo tyn 
kafer by wystarczyło dwadzieścia cen-
tymetrów zrobić wyszy (!) i by chłop 
stojoł … nie … a tag jak za pryndko 
głowe podniós to si uderzył … (Gor); 
zob. kaferek.

kaferek – ‘zdr. od: kafer’: w tym ka-
ferku … no do podawania słomy był 
kaferek … (Grb); zob. kafer.

kalina – ‘roślina z rodziny piżmacz-
kowatych, występująca w postaci 
krzewów; charakteryzuje się białymi 
kwiatami zebranymi w baldachogrona, 
które po przekwitnięciu tworzą deko-
racyjne czerwone owoce przypomi-

Kaczki (fot. O. Szymańska 
i S. Waluszyńska)

Kafer i drabina w gospodarstwie w Gorańcu  
(fot. J. Kobus)
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nające kształtem korale’: no gradiole 
to teraz tam ostatnie … a … jaśmin … 
jaśmin … nie … jaśmin … kalina … 
bez … co tam jeszcze u naz jes … […] 
forsycja … tamaryszek co u naz jes 
tutaj … na tym ogrodzie … turki … 
aksamitki … (Gor).

kalonka [kalónka, kólonka] – 1. ‘najwyż-
sza część w stodole, tuż pod dachem, 
na którą wkładało się wymłócone 
snopki słomy’: kólonka czy jakoś … 
(Czr); 2. ‘najwyższa, wierzchnia część 
kopca’: a do góry to niektórzy kładli 
drong jeszczy … nie … […] kalonka sie 
na to nazywało … i tyn dróng wyjmo-
wali … że tam miał bydź otwór troche 
do powietrza przechodzynia … nie … 
no … ale to tam różnie robili … (Gor) 
(Grb); zob. kominy, wentylacja komi-
nowa.

kalónka zob. kalonka.

kałużywa – ‘wodny roztwór gnoju 
wykorzystywany do podlewania roślin’: 
kałużywom nie wim … gnojówkom … 
(Czr); zob. gnojowica, gnojówka.

kamienisty – ‘zawierający dużą liczbę 
kamieni; tu: o polu uprawnym’: [pole] 
kamieniste … (Brz); nie było tak 
dużo kamieni … kamieniste nie było 
[pole] … (Brz); kamieniste [pole] … 
(Czr).

kamienny – ‘zrobiony z kamienia’: 
w garkach kamiennych … (Czr); ale 
też były takie kamienne garki … (Gor); 
ale to kamienne gary to sie w domu na 
zsiadłe sie robiło … (Gor).

kamień – ‘bryła skalna, twarda, spoista 
i ciężka, niepożądana na polach upraw-
nych’: kamieni nie zbierało sie … (Brz); 

nie było tak dużo kamieni … kamie-
niste nie było [pole] … (Brz); tag nie 
było tutaj tych kamieni dużo … (Brz); 
kamienie dwa sie tarło … z tyj żółty 
iskry wylatywały … (Brz); duży kamień 
i na tym kamieniu położone krzesiwo 
i sie pukało … (Brz); kupa kamieni … 
(Brz) (Czr).

kamionka – ‘stos kamieni’: [kamionka] 
no uskładany stos kamieni … (Czr).

kamionkowy – ‘wykonany z twardego 
materiału ceramicznego – kamionki’: 
no w [garnkach] kamionkowych … 
(Czr).

kamosa zob. komosa.

kamyczek – ‘zdr. od: kamień’: b.c. (Czr).

kamyszek – ‘zdr. od: kamień’: ino to już 
była grubszy [na osełkę] … grubszy 
tyn … grubszy kamyszeg jak był … 
a to to wyglondało zupełnie jak dzisiej 
lastryko … co robióm pomniki … te 
do kosy … nie … gładziutko … nie … 
twardo … (Gor).

kana – ‘szczelnie zamykane naczynie 
na mleko, umożliwiające odstawienie 
go do mleczarni’: zależy ile kto miał 
tego mleka … nie … no … bo jak 
ktoź miał dużo mleka to odstawiał do 
mleczarni no to do kany … kane sie 
wpuszczało do studni żeby to było 
wtedy w ten … chłodzenie … (Gor); 
tyż w kanie ale w studni … nie … 
w studni czy sie [mleko] nastawiało… 
(Gor).

kanka – ‘metalowe naczynie, w którym 
przynoszono na pole zupę albo zsiadłe 
mleko’: no w kankach przeważnie … 
[noszono zupę na pole] (Czr).
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kapiszon [kapiszón] – ‘trzpień zabezpie-
czający koło przed spadnięciem z osi’: 
kapiszón luz a tu był buks tu w środek 
wbijany … kapiszón żeby koło nie 
spadło … (Grb); kapiszony były z ze-
wnóntrz żeby koło nie spadło […] … 
a … a … buks był w środku w tym 
kole … (Grb).

kapłon – ‘wykastrowany kogut’: a jesz-
cze kapłon … nie … […] to wykastro-
wany kogut … (Gor).

kapusta – ‘warzywo tworzące z li-
ści zbite kule, tzw. głowy’: kapuste 
też można … w przydomowym 
[ogródku] … kapuste … seler … pie-
truszka … (Czr).

karkówka – ‘mięso wieprzowe z od-
cinka szyjnego’: potym to sie nazywo 
rozbiranie … no … […] no to … 
fachowcy to to zrobióm szybko … bo ón 
tak … tak se bierze i tam tnie … szynka 
oddzielnie … karkówka oddzielnie … 
tam wszysko … i układa … (Gor); no to 
rozkłodali … na szynki … karkówki … 
no i tam te te … golónka … to wszy-
sko … (Gor).

karma – ‘jedzenie dla zwierząt’: b.c. 
(Nid); zob. futer, pasza.

kartoflarka – ‘konna lub ciągnikowa ma-
szyna do wykopywania ziemniaków’: 
no wybierało sie [ziemniaki] … ma-
szyna sie nazywała kartoflarka … stary 
typ … (Brz); zob. figaczka, kopaczka, 
koparka.

kartoflisko – ‘pole, na którym rosły 
ziemniaki’: b.c. (Czr).

kasta – ‘wóz przeznaczony do trans-
portu obornika’: móg tyż na kaste ale 

wuozie … a tu sie … jak te żeśmy to 
mieli z jedny strony deske … wy-
ciongneli … sie ściongałoe i … hok do 
gnoju … (Grb).

kasza – ‘rozdrobnione ziarno zbóż 
o wysokiej zawartości substancji 
odżywczych, podstawowy produkt 
w tradycyjnej kuchni polskiej’: kasza 
jenczmienna … (Czr); mówi tak … 
jak wy bydziecie traktorym po polu 
jeździć … to kasze bydziecie iglóm 
jeś … nie … bo bydzie tak rzodko … 
że igłóm mu sie natknie … a jego wnug 
ma tom samom zimie co ón … i mo pińć 
traktorów … nie … i rośnie … a tak … 
mówi … kasze bydziecie igłóm jeś … 
nie … no … (Gor).

kaszanka – ‘wyrób wędliniarski pozyski-
wany z krwi, kaszy i podrobów’: gotuje 
sie mienso … parzy sie kasze dolewa sie 
krew i jes kaszanka … (Nid); kaszanke 
lubiłem a salcesonu nie lubiłem i za 
bardzo do tej pory nie … nie wiem 
dlaczego … (Gor); no kaszanke … no 
od kaszanki zaczniemy … kasze czeba 
było tam odpowiednio … mama to 
wiedziała jak czeba jom upróżyć … 
upróżyć … upróżyła … […] no i póź-
niej gotowała te wszyskie te … co jes 
poczebne do tej … co sie tam dawało 
do kaszanki … nie … a to tak … teraz 
to ja wiem że skóry te wszysko co 
te … te … sie wszysko do kaszanki 
jakieś wienc to … kawałki wontróbki 
później … nie … tom krew dodawali do 
tego … wszyskie przyprawy … nie … 
no … to była kaszanka … kaszanke 
lubiłem … (Gor); słónina jez oddziel-
nie topiony (!) na smalec … a te … te 
reszte tam … no to … to tyn … goto-
wane to robiom kaszanke … jag u naz 
nazywajom … te salcesóny … a z tych … 
no z miensa robiom kiełbase … nie … to 
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co porozkłodajom to kiełbase … (Gor); 
u nas podrzynali … widziałum że niktó-
rzy mieli takie szpikulce … i gó tam … 
oguszył i gó dopiro tam … nie … 
tym … a u nos to podrzynajóm i krew 
wypuszczajóm na zewnóntrz … do 
miski … i z tegó robiom te kaszanki … 
tam to … nie … salceson cimny … to 
z tegó robióm … (Gor); kaszanka to jes 
tako u nos cimnijsza … ale tako troche 
brónzowo … a u nich to takie wyszło 
jak ta kawa … nie … cimne … (Gor).

kieł – ‘kiełek, roślina będąca w począt-
kowej fazie wzrostu; tu: kiełek ziem-
niaka’: rośnie i ma kły [ziemniak] … 
(Brz); czasym wiosna była za ciepło … 
no to tyn … to [ziemniaki] takie miały 
kły … że przez kopiec przeszły … przez 
te słóme … (Gor) (Czr); zob. kiełek.

kiełbasa – ‘wyrób wędliniarski ze 
zmielonego mięsa z przyprawami 
i ziołami, umieszczony we flaku’: 
ojciedz robił kiełbasy a mama robiła 
wszyskie wyroby … (Gor); kiełbasy 
robił ojciec … to już ten … czea było 
dokupić troche miensa tego wołowego 
i … jak wyrabiał to wszystko rencznie to 
tak dugo robił … wiem że nawet cukier 
dodawał coś tam … wode cukier co … 
czosnek … i tak dugo robił wyrabiał aż 
mu to odpadło … nie przykleiło sie do 
renki … no … […] to i to wi… i późnij 
wisiała se obsychała pewno w kuchni 
albo szła do wendzenia … nie … no 
i to była taka sucha kiełbasa że a … 
i bez lodówki bez niczego i ona prze-
trwała … (Gor); tom samom kiełbase … 
jak zabrakło czasem tych flaków … […] 
to kiełbase sie zalewało … w słoiki … 
zalewało sie tłuszczem … i to sie … 
(Gor); słónina jez oddzielnie to-
piony (!) na smalec … a te … te reszte 
tam … no to … to tyn … gotowane to 

robiom kaszanke … jag u naz nazywa-
jom … te salcesóny … a z tych … no 
z miensa robiom kiełbase … nie … to 
co porozkłodajom to kiełbase … (Gor); 
zob. kiełbaska.

kiełbaska – ‘zdr. od: kiełbasa’: później 
we dwóch żeśmy czyścili cholerne flaki 
co ja bardzo nie lubiłem… ojciedz je 
tam później składał żeby na kiełbaski 
było ale to było wszysko w swoich fla-
kach … nie … (Gor); zob. kiełbasa.

kiełek – ‘początkowa faza wzrostu 
rośliny; tu: kiełek ziemniaka’: [stary 
ziemniak] wypuścił kiełki … i wyrós … 
a on sie zepsuł w ziemi i zgnił … (Brz); 
jak dużo pyrka była to tylko końcówke 
[odkroili] … z tymi oczkami … nie … 
bo kiełki wychodziły … ale dzisij już 
tego nie robióm … (Gor); zob. kieł.

kiełkować – ‘o roślinach: wypuszczać 
kiełki’: kiełkujom … wschodzom tak … 
kiełkujom i wschodzom … (Czr) (Brz).

kierat – ‘dawne urządzenie wykorzy-
stujące siłę pociągową zwierząt (koni 
lub wołów) do napędzania maszyn 
rolniczych’: kieratem napendzali albo 
ciongnikiem … (Czr); manyż to chyba 
kierat … (Czr); no jag na przykład 
z ciongnika to pas przychodził a … a … 
a z tego kieratu to też jakieś tam … no 
jakieś tam połonczenie było … tego też 
nie pamientam naprawde … (Czr); to 
już sie tu u nas w domu nie działo … 
u cioci w Nidomiu … jako dziecko cho-
dziłam tak … za koniem w kieracie … 
co … co … maneż … (Gor); on [koń] 
poruszał maszyne chyba tom młockar-
nie żeby to … to zboże tam tego a na 
zewnontrz właśnie był taki kierat czy 
tyn manyż … bo aż tag i tak … no i czea 
było za tym koniem w kółko wolniutko 
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chodzić żeby tam było … było można 
te omłoty skończyć … nie … (Gor); 
no … taka robota … na poczontku dla 
dzieciaków to było ciekawe no bo jag 
my tutaj konia nie mieliśmy no to jak 
czea było w kółko wolniutko chodzić … 
ale czea było wolniutko nie za szybko 
nie za wolno … no … tak że ten kierat 
czy tam maneż … bo chyba i tag i tak to 
tutaj funkcjonuje … to właściwie chyba 
każdy miał ten kierat tutaj bo to była … 
no … no napend … inaczej jak prondu 
nie było no to jak … jak pracować … 
nie … (Gor); zob. manyż.

kierzek – ‘krzak (ziemniaka)’: już ostat-
nie dwadzieścia lat to już nie widzio-
łym żeby ktoś pyrki krajoł … no … 
tam ktoś … miał … i tam sobie dzieś 
w ogródku sadziuł … miał czterdzieści 
kierzków … a miał czydzieści pińć pyr-
ków … no to przekrajoł … wtedy miał 
te kierzki wszyskie … (Gor).

kierzynka – ‘drewniane urządzenie 
do wyrabiania masła’: ja to moge 
znać takie o … jak sie mówiło na tom 
masielnice do masła … jak sie robiło … 
jak to sie mówiło … kierzynka … (Gor); 
nie ma na strychu tej kierzynki takiej 
 krenconej? … (Gor); ta masielnica … 
tyn … ta ta kierzynka to jag my już po-
zbyliśmy sie krowy to tom masielnice … 
tom kierzynke żeśmy dali Danusi … 
(Gor); zob. masielnica.

kij – 1. ‘prosty, różnej grubości, mocny 
patyk’: a teraz to nie wiem czy by tak 
dzieciak wytrzymał cztery godziny i tak 
chodził so (!) w koło … z pieskiem 
i z kijem i tak … i żeby [krowy] nigdzie 
w szkode nie weszły … bo nie było 
pastuchów ani ogrodzone … (Grb); 
w stóg … to wzioł kij do siana i po-
tem z tego kija weź (?) tam … (Grb); 

2. ‘część prostych drewnianych narzę-
dzi ręcznych służąca zwykle do trzyma-
nia’: nóż tnoncy plus kij … (Czr); no to 
cep a ten to były te kije do … i tu zboże 
mócił tym … (Grb); 3. ‘element budowy 
kopaczki do ziemniaków, wyrzucający 
ziemniaki z ziemi’: no maszyna do 
pyrów … […] były … były takie z kijami 
i te krencóne … […] kopaczki mówili 
zaź jeszczy na te co za cióngnikiem te te 
te … (Grb); zob. grabisko, kosisko, trzo-
nek; 4. ‘element konstrukcyjny stogu’: 
baba to tyn kóniec [stogu] … no to 
baba … no nie wim jak to … po co to ta 
baba … ale nie wim … ta baba to chyba 
było … właśnie ta słóma zawiónzano 
koo tegó kija … (Gor); stóg zbożowy … 
to mówie … to kij dopiro na te babe 
wbili na ostatku … (Gor); zob. baba, 
drong.

kipa – ‘rodzaj kosza do noszenia ziem-
niaków’: b.c. (Czr); zob. kosz, koszyk.

kirlejek – ‘drewniane narzędzie ku-
chenne do mieszania płynów, z pro-
stym trzonkiem i rozgałęzionym lub 
wyciętym w kształcie gwiazdy mie-
szadłem’: mieszadź i tym kirlejkiem 
takim … nie … no … […] albo kozio-
łek … tag jagby z choinki … (Gor); zob. 
koziołek.

klaper – ‘dawna maszyna do oddzie-
lania ziarna od plew’: dawniej mówili 
klaper … nie … (Grb); zob. młynek, 
wialnia, wiejnia.

klateczka – ‘zdr. od: klatka’: tu som do 
gołymbi klateczki … (Grb).

klepać – ‘zwykle o kosie: rozpłaszczać 
przez bicie młotkiem w celu naostrze-
nia’: to jak klepali to na łónki … […] 
na żniwa też musieli … (Grb); klepało 
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sie … najpierw czeba było wyklepać 
kose na babce … (Gor); to wszysko 
sie nazywało kosa … to to klepali … 
sie rozcióngało … klepali i rozcingali … 
(Gor); to musiał idealnie tam klepać … 
że … no to takom kose to klepali co 
najmni półtory godziny … nie … jak 
dobrze chcioł naklepać … to musioł 
cierpliwie pukać … (Gor); bo jag 
mieli … mieli takóm ławke duższóm … 
i to czymoł tyn supek … i tu było to 
wbite … i to tak wyglondało … na takim 
o … czymsiś … było wbite … i tutyj na 
tym klepoł … na tym klepoł … (Gor).

klepanie – rzecz. od klepać: no to bobka 
sie nazywoła do klepanio … tam jes… 
tam dzieś bydzie leżeć … (Grb); jak za 
daleko tam singoł te klepanie … nie … 
bo to musioł tak … po troszku … a tak 
to zrobił takóm szpiralke … nie … (Gor).

klepisko – ‘część stodoły przeznaczona 
do omłotu’: w stodole … […] no to 

drewniana … sonsieki … klepiska i … 
i szerokie … i wrota … […] to wierzeje 
nazywali … (Czr); to zależy jak kto … 
i klepisko i bojowisko mówiło sie … 
(Grb); klepisko … na klepisko … tak … 
czy coś takiego … no … (Gor); to było 
tak … bo w stodole jak była wybu-
dowano … to tag na ty wysokości … 
tu było … na to nazywali klepisko … 
a to … co układali zboże to sónsiek … 
nie … (Gor); zob. bojewisko.

klin [kliyn] – ‘zwykle kawałek drewna 
używany do rozszczepiania twar-
dych materiałów, służący do łączenia 
przedmiotów itp.’: no tutej uchwyt … 
tako była … jak to sie nazywo … klin 
do zabijanio … moge wom pokozoć 
kose jak wyglondo … (Grb); może mi sie 
przypómni … kosa i … na to co nakła-
dali to tako ryfka nazywali że to tam … 
i kliyn drewniany zabijali … nie … (Gor); 
ryfka … kliyn do drewnianny … do na-
bicia … i kosa … […] ona tóm kosóm … 

Klin (fot. J. Kobus)
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ona tu sie opierała o kosisko … i tu tom 
ryfke wkładali i kliyn wbijali … nie … 
(Gor); tu klin był półokrongły … (Gor).

kliyn zob. klin.

kłak – ‘świński włos’: no to jak był już 
oczyszczóny [świniak] … z tych kła-
ków … z tegó wszyskigó … nie … no 
to nakidali na tylnyh nogach … majóm 
taki tyn … barczyg na to nazywajóm … 
nie … i to … i wielokrónżek … tam 
dzieś wyży go uwiónzali … i powiesi 
gó … nie … żeby mu łatwo było … te 
wnyntrzności sie nie brudziły … wy-
cióńć … nie … i wyjmie wnyntrzności … 
(Gor).

kłos – ‘ta część rośliny, zboża, w której 
jest ziarno’: nie wiem czy to można kło-
sem nazwać … bo proso to rośnie i ma 
takie … no ale … też to kłosy można 
powiedzieć bo na końcu takie takie som 
inaczej ułożone … (Czr); zob. kłósek.

kłosy – pl. tant. ‘część snopa, w któ-
rej są kłosy’: jak stóg stawiano … 
no to snopki zwożono i układano 
je z kłosami do jakiej… z tych … ze 
snopów niewymłóconych to kłosami 
do środka … (Czr); knówie … było 
na zewnontrz a kłosy były wewnontrz 
tego stogu … nie … czyli … jak to 
okrongłe to tutaj … chyba to jes właśnie 
to knówie czyli bez … bez kłosów … 
nie … bez kłosów było na zewnontrz … 
na … okrongłe … (Gor); kłosy od żyta 
ułożyliy tu … i uwiónzali tu … i tak że 
szagi … że óne tak … tyn czubek … że 
tak coś zrobili jak ta … szczecha pod … 
budynki pod szczechóm … taki spad 
ze słómy … (Gor); to chyba ta dolna 
no bo knówie to … a tu to powinny 
być kłosy … nie … (Gor); tu kłosy som 
u góry … (Gor) (Czr); zob. kłósie.

kłónica – ‘jeden z czterech drążków 
umocowanych na osiach i przytrzy-
mujących drabiny albo skrzynię wozu 
konnego’: u nas to sie buok podno-
siło do góry tak kłónice i wylatywały 
[ziemniaki] byuła dużo dziura i aby sie 
zepchło i nie było czasu sie rozglóndać 
tylko tam już wuozy czekały nastympne 
poprzeciongać … wywiś … jak sie wy-
bierałoe… (Grb).

kłósek – ‘ta część, rośliny, zboża, w któ-
rej jest ziarno’: krzyżok był tyż jak sie 
młóciło … […] te kłóski … bo plewy 
to były te drobne … te drobne takie … 
miał … czyli plewy były osobno i krzy-
żok też osobno … (Grb); zob. kłos.

kłósie – ‘część snopa, w której są kłosy’: 
knówie na zawnóntrz … a kłósie do 
środka … (Grb); to z tych kłósiow? … 
kłósie co rozlatywało … a zaś … no … 
plewa … (Grb); zob. kłosy.

knot – ‘w lampie naftowej – sznurek 
zamoczony w nafcie’: lampa naftowa … 
[…] u nas to nazywali … na to … to 
był … tu był knot … to był celinder … 
a tu nafte sie lało … (Gor).

knowie [knówie] – ‘dolna część snopa, 
bez kłosów’: jak tegó to te knówie tak 
tom kosom pocióngnoł żeby leżały … 
(Grb); warstwa za warstwom i to do-
brze … knówim zawsze musiało wysta-
wać … nie … (Grb); knówie … na coź 
mówili knówie … […] to chyba ta dolna 
no bo knówie to … a tu to powinny być 
kłosy … nie … (Gor); knówie … było na 
zewnontrz a kłosy były wewnontrz tego 
stogu … nie … czyli … jak to okrongłe 
to tutaj … chyba to jes właśnie to knó-
wie czyli bez … bez kłosów … nie … 
bez kłosów było na zewnontrz … na … 
okrongłe … (Gor) (Czr).
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knówie zob. knowie.

knur – ‘samiec świni’: świnia … knur … 
(Gor) (Nid); zob. knurek.

knurek – ‘zdr. od knur’: b.c. (Nid); zob. 
knur.

kobieta [kobita] – ‘osoba płci żeńskiej, 
gospodyni’: no to … [kiedyś] nie było 
maszyn … i wiencej kobied i … hakały 
od rana do wieczora … każdy swoje 
szefle musiał uhakać … (Brz); a dawnij 
to bardzo sie kobiety napracowały na 
gospodarstwie … teraz nie jes źle … 
ja nie powiem że jes źle … że … jag 
nieraz któraś … że w mieście majom 
dobrze … ale jak kobieta w mieście 
idzie do pracy … musi dzieci dom 
tyż obiad zrobić to na pewno ma 
cienżej jak ta na wsi … (Grb); ko-
biety sobie porobiły swoje co miały 
zajeńcie i odpoczyły a … a chłopy to 
klepali kosy … (Grb); ale że dawnij 
tak było że ja-ktoś widzioł to przyszły 
kobiety … jedna drugi pomagaa … 
pomagały sobie … (Grb); koszyki … 
ale to takie były … takie kopołkowate 
takie koszyki … te szefle … takie że 
to dosyć dużo weszło to miaa co nieś 
kobieta … (Grb); to groty to mówili na 
to … to żeby jak kosóm sik … żeby to 
sie ukłodało … nie … to … jag umiał 
to dobrze sic … tak dzie to … tak 
stowiało jak kobita szła i wionzała … 
no to chłop ciół i wionzała … a jak kto 
ni umiał to mówili że powróz … nie … 
nakryńcił powróz … bo jak kryńcił … 
tom kosom zakłodał … to sie nie ukło-
dało te zboże … (Gor); u nos chodziły 
jedna … musiała mocna kobita być … 
żeby tam … jak był dobry kosiarz … to 
jedna … no tyż tam dwie szły … no to 
tam … zależy co siekli … (Gor); zob. 
gospodyni, pomocnica, rolniczka.

kobita zob. kobieta.

koc – ‘obszerny kawałek tkaniny, 
zwykle służący do przykrycia; tu: 
wykorzystywany przy omłocie cepami’: 
no to przeważnie w stodole młócili … 
na … na jakiś (!) tam prześcieradłach 
porozkładanych … jakiś (!) tam kocach 
coś … nie nie pamientam … nie wiem 
dobrze … (Czr).

kociamber – ‘żart. o kocie’: kociam-
ber … ale ten zamyślony tutaj jest [na 
zdjęciu] … (Gor); zob. kocisko, kot.

kociołek – ‘zwykle duży garnek 
przeznaczony do gotowania słoików 
z przetworami w celu ich zakonser-
wowania’: u nas wiem że czea … że 
[mięso w słoikach] było gotowane 
jeden raz w kociołku … jeden dzień … 
jak to wystygło i na nastempny dzień 
i też było gotowane w kociołku … 
nie … nie wiem czy tam z godzine czy 
ile … nie pamientam … ale wiem że 
dosyć długo … bo to musiało całe lato 
przetrwać … nie … no … (Gor).

kocisko – ‘zgr. od: kot’: mieliśmy kota … 
Bazylego … o … taki gruby … takie 
wielkie kocisko … (Gor); zob. kociam-
ber, kot.

kogut – ‘samiec kury’: kogut … […] 
jes wienkszy … ma wienkszy grzebień 
i korale … (Nid).

kojec – ‘tu: ogrodzenie dla rodzącej lub 
karmiącej maciory, zabezpieczające 
młode przed zaduszeniem’: b.c. (Nid).

kolcówka – ‘dawna maszyna do młóce-
nia zboża’: manyżem sie młóciło też … 
i kolcówkom w stodołach … (Grb); 
tak … renczne … no to kolcówkom było 
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młócone … a maneżem no to konie … 
nie … chodziły i jeden poganiał i … 
(Grb) (Czr); zob. końcówka, młockarnia, 
parówka.

kolczyk – ‘metalowe kółko zakładane 
na ucho, służące do oznaczania bydła’: 
b.c. (Gor).

koło – 1. ‘okrągła część pojazdu umoż-
liwiająca mu ruch przez toczenie’: 
kapiszón luz a tu był buks tu w środek 
wbijany … kapiszón żeby koło nie 
spadło … (Grb); tuty stojoł pod stodo-
łóm taki bez kabiny na wysokich ko-
łach … taki bocian … bocian na niego 
mówili … nie … (Gor) (Brz); zob. kółko; 
2. ‘element maszyn, przyrządów itp., 
część urządzenia umożliwiająca jego 
działanie’: wrzeciono … to koło takie na 
pewno było [w kołowrotku] … […] i tyn 
pedał tak … to wszysko jes … (Gor).

kołowrotek – ‘drewniane urządzenie 
do przędzenia wełny’: kołowrotek 
został … […] tylko tam trzeba wejź na 
stryh i go odkurzyć ździebko bo on … 
jak bende miał wiencej czasu to ja go 
be… chce go w … renowacje przepro-
wadzić … (Gor).

kombaj zob. kombajn. 

kombajn [kombaj] – 1. ‘współczesna ma-
szyna do zbioru zboża, do żniw’: no … 
snopowiónzałka było do koszenia … 
i w tyj chwili to już kombajn wchodzi … 
nie … (Czr); to nie wiem … trawe sie 
kosi trawiarkom a … a zboże teraz to 
sie kosi kombajnem i od razu młóci … 
(Czr); no teraz to kombajny już som … 
(Czr); a tag jak teraz to kobiety … przy-
dom żniwa no to … to nie ma pracy … 
jedynie gospodyni to tego jedzenia 
pilnuje … bo dmuchawa zdmuchnie 
zboże … kombaj wymóci … prasa 
powionże … (Grb); 2. ‘współczesna ma-
szyna do zbioru ziemniaków’: dawniej 
haczkom [wykopywano ziemniaki] … 
dzisiaj kombajnem … (Czr); teraz wy-
biera [ziemniaki] maszyna kombajn … 
(Brz); dawniej haczkom a obecnie kom-
bajnym ziemniaczanym … (Czr).

kominy – ‘wywietrzniki w kopcu’: ko-
miny … przykrywano ziemiom [ziem-
niaki w kopcu] … wentylacje komino-
wom … (Czr); zob. kalonka, wentylacja 
kominowa.

komosa [kamosa] – ‘pospolity chwast 
polny i ogrodowy dorastający do 2 m 
wysokości; roślina jadalna’: to polne 
chwasty … […] to jes komosa … i co 
tam jeszcze? … ógnicha … nie wiem 
jak to sie tam dokładnie nazywa … 
oset … perz … (Czr) (Brz); zob. le-
bioda.Kołowrotek (fot. J. Kobus)
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kompost – ‘przefermentowane od-
pady roślinne wykorzystywane jako 
nawóz w przydomowych ogródkach’: 
kompost … odpady … (Czr); to jes 
kompost … […] w dół te odpadki i liści 
różnych sie wrzuca … (Czr); zob. kom-
postownik.

kompostownik – ‘odpady roślinne 
poddane rozkładowi (fermentacji), 
wykorzystywane jako nawóz w przydo-
mowych ogródkach’: kompostownik to 
jes taki … […] kompost … odpady … 
(Czr); zob. kompost.

konewka – ‘naczynie służące do podle-
wania roślin’: b.c. (Brz) (Czr).

konik – ‘zdr. od: koń’: ci którzy mieli 
przecież wienksze gospodarstwa to to 
wszysko tym konikiem w tom i z po-
wrotem z … i tym jednym pługiem … 
(Gor); zob. koń.

konkol – ‘chwast polny o kwiatach pur-
purowo-liliowych, niegdyś pospolity, 
obecnie gatunek zagrożony wyginię-
ciem’: no w zbożu to jest … z tych … 
chaber i konkol … (Czr).

konwalia – ‘bylina gęsto porastająca 
ogrody, parki, lasy, kwitnie w maju; 
kwiaty w postaci białych okrągłych 
dzwoneczków umieszczonych luźno 
na łodydze, wydają intensywny 
zapach’: ja wiem co my tutaj mamy 
popularne … od wiosny: krokusy … 
przebiśniegi … szafirki … cebulice … 
co tam jeszcze potem rośnie … kon-
walie … nasturcje … z krzewów to 
bez … (Gor).

koń [kóń] – ‘zwierzę hodowlane, w daw-
nych gospodarstwach podstawowe 
zwierzę pociągowe i wierzchowe; dziś 

hodowany dla celów rekreacyjnych’: bo 
jo wiem jag mówiono na konia … no 
nie wiem tyż tego … […] co mówiono 
tam … czekej … w prawo jez uoć … uouć 
uoć … a w lewo … uoć … w lewo pr czy 
jak … to jak stanoł to pr a w prawo jez 
uoć … a tu w lewo to nie wiem … (Czr); 
no to za cióngnikiem … nie … teraz … 
a wprzód konie robiły a teroz ciongnik 
ciongnie bróne a dawnij konie … (Czr); 
krymer … […] no to albo cióngnie kóń 
albo cióngnik … o … (Czr); zaprzongano 
konie i obra… chodziły w koło … (Czr); 
no były [maszyny] na… napendzane 
albo przez konie albo ciongnikiem … 
(Czr); manyż … który napendzał przez 
kónie … nie … (Czr);  na polu … 
z pótora tygodnia stało … i potem 
zwozili … drabiniaste wozy były … 
nie … i to koniami … te … układali i … 
jeden podawał i … podawał te snopki 
i … kucier jechoł … nie … tym wozem 
i … i zwozili te … (Grb); tag jak … 
moja mama tag jak … jeżeli ten hektar 
jej ktoś posiek koniami no to musiaa 
potem za tom maszyne iź odrobić … 
do nastempnych … i to tak … […] mioł 
hektary … a mioł te dwa hektary coś … 
zaź ni miał ani kónia nic … bo to daw-
niej kónie były … nie … no to za jedyn 
dziń jag jachoł (!) … dwiema (!) ko-
niami … parom kóni i […] do tego … to 
trzy dni musioł odrobiać za to … (Grb); 
a dawnij to trzy razy włóczyli … krymro-
wali i jeszy (!) jag orał kóniem to jedyn 
szed … czy dzieciak czy dorosły … 
i zbierał gdzie spotkał te pyreczke … 
i sie cieszył wieczorem że nazbierał na 
parownik … (Grb); to wszysko jes … 
jak bym miał konie zakłodadź a włas-
nego puga ni mom i tero szalownik 
sprzedołym stary … a tak to wszysko 
jes do koni … (Grb); u nas to było tak 
że jag my nie mieliśmy konia to zawsze 
sie tego konia czeba było pożyczyć … 
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jaki wuja miał sprzentu (!) tak powiem 
nie wiem … może ten pug i ta brona 
była … konia zawsze żeśmy poży-
czali … (Gor); jako dziecko chodziłam 
tak … za koniem w kieracie … […] on 
poruszał maszyne chyba tom młockar-
nie żeby to … to zboże tam tego a na 
zewnontrz właśnie był taki kierat czy 
tyn manyż … bo aż tag i tak … no i czea 
było za tym koniem w kółko wolniutko 
chodzić żeby tam było … było można 
te omłoty skończyć … nie … (Gor); 
jeszcze jo mom szeździesiónd lat … za 
koniami chodziłym … a teroz sóm takie 
traktory … że siejom bez uorki … nie … 
i rośnie … (Gor); dawno kónia ni ma … 
ale uprzóndz … co tam … uprzóndz … 
ta sama co była … (Gor); no to była 
pierś … to była pierś … nie … bo to 
była pierś … to był taki pas … że … to 
w tyn sposób  wyglondało [pokazuje] … 
tutej … a na kóniu było dwa pasy na 
środku … że to mu trzymało … żeby … 
i to mu musiało być tak dopasowane … 
żeby ni miał za wysoko … bo by sie 
dławił … (Gor); tyko pószorek … jag 
my nazywali te uprzóndz … to szło 
dorobić z jednygo na drugi konia … 
a te chomonta to już musioł być tak … 
prawie idealnie pasować … bo jak był 
koń tynszy to by gó … to za małe … 
a jag mały … no to by zależnie … nie … 
a ten to te spinki mioł i dopasowoł … 
nie … skrócił wyżyj i niżyj … (Gor); 
pierś była tak w koło … to były pasy … 
i do barczyka zakłodane to … nie … 
a barczyk za hok … czy za wóz … i już 
kóń buł ubrany … nie … (Gor); schwo-
cił sie kóń … to sie … jak dostoł … na 
przykład … był spocóny … i od razu 
zimne nogi … to to ochwap był … to 
ón dostoł na nogi … ni móg iś (!) na 
nogach … nie … no … to sie schwo-
cił … (Gor); nie … to sie wzdón (!) … to 
krowy … kóń sie nie wzdo … krowy … 

koń mioł żołóndek taki że ón gryzie … 
a krowa ma dwa żołóndki … to … a kóń 
co sie nie … tyn … nie wzdon … ino 
że … jak tyn … i to tak o … (Gor); 
najpryndzy jak był spocóny … aby 
sie dorwoł do zimny wody … nie … 
no … tak że jak konie … to óne sie 
wciónż pociły … no to … pirsze jak 
przyjechali z pola … no to dostoł po 
pół wiadra wody … jak zaź ochłonół 
dostoł wiency … nie … to zalyży … jag 
normalnie tam … ten … normalnie kóń 
pracowoł … nie był tam za bardzo … 
i nie było gorónczków … to one były 
nauczóne … że jak wyprzóng je … 
to one pod studnie przyszły … tam 
wew tym … była ta … micha tako do 
wody … i nalywały … i one sie napiły … 
same … i szły do stajni … nie … ale jak 
był spocóny … to gó nie dopuścili do 
tegó … bo by móg wypić za dużo … 
no … (Gor); zob. konik.

końcówka – ‘dawna maszyna do młó-
cenia zboża’: młockarni typy … no … 
typy to były różne … i … końcówka … 
szyrokobijonca … i maszyna … maszyna 
napyndzana była motoramy … które … 
sie oczyszczało zboże … (Czr); zob. 
kolcówka, młockarnia, parówka.

kopaczka – ‘konna lub ciągnikowa ma-
szyna do wykopywania ziemniaków’: to 
maszyna do ziemniaków zbierania … 
kopaczka … (Czr); no maszyna do 
pyrów … […] były … były takie z kijami 
i te krencóne … […] kopaczki mówili 
zaź jeszczy na te co za cióngnikiem te 
te te … (Grb); zob. figaczka, kartoflarka, 
koparka.

kopać – ‘przerzucać ziemię w ogródku 
za pomocą szpadla w celu jej spulch-
nienia’: ziemie należy skopać … 
kopać … (Czr); zob. skopać.
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kopanie – ‘rzecz. od: kopać’: kopanie … 
kopie sie [ziemię w ogródku] … (Czr).

koparka – ‘dawna maszyna do wyko-
pywania ziemniaków’: koparka tak 
zwana … koparka tako … (Czr); ko-
parka … to tutaj normalnie koparka … 
(Gor); zob. figaczka, kartoflarka, 
kopaczka.

koperek – ‘podstawowa roślina przy-
prawowa uprawiana w ogrodach’: naj-
czenściej w ogrodzie to som uprawiane 
różne … no marchew … pietruszka … 
ogórek … koperek … (Czr).

kopiec – ‘pryzma buraków, ziemnia-
ków lub innych roślin okopowych, 
przysypana ziemią i okryta słomą 
w celu zabezpieczenia przed przemar-
znięciem; niekiedy stosuje się kopce 
zagłębione kilkadziesiąt centymetrów 
w ziemi’: w kopcach … mogiłach … 
w kopcach … mogiłach takich … (Czr); 
[ziemniaki] zakopywało sie w kop-
cach … mogiły to były … (Brz); zaś do 
kopców [ziemniaki] sie przywoziło 
sie … jeszcze były kopce kopane … 
sie przyjeżdżało zwolało … (Grb); no 
one [ziemniaki] były w kopcach … 
mogiłah jak to sie mówiło mogiły … 
potem sie to … na wiosne czea było 
odkrydź i przko… poprzebierać … 
(Gor); kopiec … mogiła u naz mówili … 
(Gor); zagłembinie takie kopali … tam 
na metr … tam ileś … tag na szyrokoś 
kopca … i wybrali na sztych zimie … 
nie … no … i to właśnie …. że … bo 
zaś były przykrywane … to troche był 
w zimi … nie … no i to … uformu-
jóm takom … normalnie … taki wał … 
pryzme takom uformujóm … nie … i na 
to jes przykrywane słómóm … i potym 
zimiom … nie … no … i to był kopiec … 
nie … (Gor); prawdziwe to tag mówili 

że kopiedz ma mieć pincet kilo … na 
med ma być dziesińć worków … to by 
było pincet kilo … nie … met kopca 
to miał pincet kilo tych … zimniaków 
wejść … nie … pincet kilo … metr … 
na … taki był mni wiency sformo-
wany … nie … (Gor); kopiec … mogiła 
u naz mówili … (Gor); zob. mogiła.

koponka – ‘drewniane nieckowate na-
czynie do wyrabiania ciasta’: a to były 
dzieżki … […] do zarobianio i koponka 
do wyrobianio i … (Grb).

korale – ‘nieopierzone fałdy skóry zwi-
sające pod dziobem koguta, kury, in-
dyka itd.’: kogut … […] jes wienkszy … 
ma wienkszy grzebień i korale … (Nid).

korona – ‘zakończenie stogu ze zboża’: 
stóg no jes z baby … baby i zakończy-
nie … korony … korony … jez nakry-
cim (!) … (Czr).

koryto – ‘podłużne naczynie służące do 
podawania jedzenia i picia zwierzętom 
gospodarskim’: z koryta [krowa piła] … 
tak … ale przy studni … a jak … bo tam 
gdzie myśmy paśli to były stawki i tor-
fowiska … takie rowy … no to zależy … 
jak była woda to tam także popijały te 
wode … nie … same se poszły … jak 
było goronco to sie chłodziły nawet 
w tym … nie … (Gor) (Czr); no to jes 
koryto i zagroda … i tam jes w tym … 
w przegrodzie … (Gor) (Nid); zob. pasnik.

korzeń – ‘podziemna część rośliny, 
utrzymująca ją w podłożu oraz po-
bierająca z gleby składniki odżywcze 
i wodę’: no len to sie wyrywało z ty … 
z korzeniami … (Czr).

kosa [kuosa] – ‘ręczne narzędzie 
rolnicze do ścinania zboża i trawy, 
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składające się z długiego, lekko 
zakrzywionego ostrza, osadzonego 
na drzewcu’: no kosa no to zbudo-
wana jest ty… z tego kosiska i … i z tej 
drewnianej czenści … trzonka … (Czr); 
ścinano sierpem … kosom … a późni 
maszyny już wchodziły … (Czr); no … 
koszono sierpym … koszono kosóm … 
i późni maszynami … (Czr); no kosóm 
koszono … (Czr); żniwa tag jak … jako 
dziecko no to musioł najpierw tata 
obciońć … obciońć kosom … nie … żeby 
to trawiarka tam czy ta śmigłówka to 
posiekła … (Grb); rencznie to ja-ktoź 
miał mały kawałek … a nie chciał iź 
na odrobek … no to … no to musiał 
sam … kosom … (Grb); jak tegó to 
te knówie tak tom kosom pocióngnoł 
żeby leżały … (Grb); tak … to od kosy 
poszły trawiarki … (Grb); u nas tutaj 
jag ja siengałam właśnie pamieńciom to 
[żniwa] jeszcze były jak kosił kosom … 
(Gor); to wiem że wuja kosił kosom … 
potym były już trawiarki … czy tam 
kosiarki które już kosiły ale czea było 
potem wionzać … no a potem były 
już snopowionzałki i to tylko do … do 
zes… do zes… do zestawiania w men-
dle … nie … (Gor); to [marburka] tak 
wyglondało jak to można sobie kupić 
do kosy … (Gor); bo już za moich 
czasów kosami tag nie siekli … (Gor); 
to groty to mówili na to … to żeby jak 
kosóm sik … żeby to sie ukłodało … 
nie … to … jag umiał to dobrze sic … 
tak dzie to … tak stowiało jak kobita 
szła i  wionzała … no to chłop ciół 
i  wionzała … a jak kto ni umiał to mówili 
że powróz … nie … nakryńcił powróz … 
bo jak kryńcił … tom kosom zakłodał … 
to sie nie ukłodało te zboże … (Gor); 
ryfka … kliyn do drewnianny … do 
nabicia … i kosa … […] tak była kosa … 
i tu na środku była rónczka … (Gor); no 
to była kosa … no to właśnie tutej tóm 

kosóm … ona tu jeszczy miała tak… taki 
czubeczek … ona tóm kosóm … ona tu 
sie opierała o kosisko … i tu tom ryfke 
wkładali i kliyn wbijali … nie … i to 
kosisko jeszczy nie było idealnie … 
jak było tak [pokazuje] … to tu było 
z jedny stróny troche ścinte … żeby ten 
kónt … kose ustawić … nie … (Gor); ta 
kosa była zagiento na kóńcu … nie … 
no … grubsze takie było na tym … bo 
tak to ona by sie … była słabo … a tom 
końcówke miała wzmocnionom … 
(Gor); ooo … to teroz dzisiejszy kosy 
to całkim nie idzie naklepać … bo óna 
musiaa być tag rozcióngano delikat-
nie … a te nasze kosy teraz co som … 
to one sie robiom fale … nie idzie 
naklepać tag idealnie … żeby te oszcze 
było prościutkie … ino sie robi takóm … 
takóm … ale jak tamte kosy … to tylko 
sie robiło … bo to była inna stal … jak 
za daleko tam singoł te klepanie … 
nie … bo to musioł tak … po troszku … 

Kosy (fot. M. Fabrowska i N. Jankowiak)
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a tak to zrobił takóm szpiralke … nie … 
i już mu ni siekła dobrze … bo to jak 
sieknie cały dziń tóm kosóm … nie … to 
było wielkie znaczynie … jag on umioł 
naoszczyć … umioł naklepać … no to 
kosiuł … nie … bo teroz jak tam sie tro-
che brzynknie … to ona tam siecze albo 
nie siecze … nie … udaje że siecze … 
nie … ale jak cały dziń tóm kosóm sie-
kli … no to musieli mić kose … nie … 
(Gor); ludzie dbali … żeby te kose miał 
dobro … żeby tego oszcza nie ździ-
rać … (Gor) (Nid).

kosiarka – ‘konna lub ciągnikowa 
maszyna rolnicza służąca do koszenia 
zboża’: kosiarka … snopowiónzałka … 
trawiarka … (Czr); no … kosiarka 
albo żn… albo snopowionzałka … 
a szcze… żniwiarka … (Czr); to wiem 
że wuja kosił kosom … potym były już 
trawiarki … czy tam kosiarki które już 
kosiły ale czea było potem wionzać … 
no a potem były już snopowionzałki 
i to tylko do … do zes… do zes… do 
zestawiania w mendle … nie … (Gor); 
zob. żniwiarka.

kosiarz – ‘człowiek, który kosi zboże, 
trawę itp. za pomocą kosy’: no to idzie 
druga osoba za kosiarzem i podbiera to 
zboże i wionże … (Czr); no to kosia-
rze byli … a te co wiónzały to … […] 
no żniwiarki … ale to zbirały one … 
tam wiónzały … (Gor); u nos chodziły 
jedna … musiała mocna kobita być … 
żeby tam … jak był dobry kosiarz … to 
jedna … no tyż tam dwie szły … no to 
tam … zależy co siekli … (Gor) (Grb); 
zob. kosinier, kośba.

kosić – ‘ścinać zboże, trawę itp. za 
pomocą sierpa, kosy lub maszyny 
rolniczej’: no … koszono sierpym … 
koszono kosóm … i późni maszy-

nami … (Czr); no kosóm koszono … 
(Czr); owies sie kosi na pokos … (Czr); 
tak samo można kosić … nie wszyst-
kie zboża … nie … (Czr); no trawe … 
no to trawe sie kosi zielonom a … a … 
zboże to sie kosi dojrzałe … (Czr); to 
nie wiem … trawe sie kosi trawiarkom 
a … a zboże teraz to sie kosi kombaj-
nem i od razu młóci … (Czr); u nas 
tutaj jag ja siengałam właśnie pamień-

ciom to [żniwa] jeszcze były jak kosił 
kosom … […] tak że wuja kosił … za 
tym sie szło i sie … jak to mówili … 
kupkowano … łapko… łapkowane 
było … (Gor); to było tak wkładane 
ale ja nie wiem czy może jak sie 
kosiło żyto czy coś takiego jak to było 
wyższe … tag myśle … (Gor); to wiem 
że wuja kosił kosom … potym były już 
trawiarki … czy tam kosiarki które już 
kosiły ale czea było potem wionzać … 
no a potem były już snopowionzałki 
i to tylko do … do zes… do zes… do 
zestawiania w mendle … nie … (Gor); 
to można to … […?] kosidź na siano 
te piersze a późnij sie krowe pasło na 
tym rowie i to była dzierżawa od gminy 
tych … tyh rowów … nie … (Gor); bo 
to musioł tak … po troszku … a tak to 
zrobił takóm szpiralke … nie … i już mu 
ni siekła dobrze … bo to jak sieknie 
cały dziń tóm kosóm … nie … to było 
wielkie znaczynie … jag on umioł 
naoszczyć … umioł naklepać … no to 
kosiuł … nie … bo teroz jak tam sie tro-
che brzynknie … to ona tam siecze albo 
nie siecze … nie … udaje że siecze … 
nie … ale jak cały dziń tóm kosóm sie-
kli … no to musieli mić kose … nie … 
(Gor); zob. siec, ścinać.

kosinier – ‘człowiek, który kosi zboże, 
trawę itp. za pomocą kosy’: młody 
kosinier … czy jak tam? …(Czr); zob. 
kosiarz, kośba.
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kosisko – 1. ‘drewniana część kosy, 
służąca do trzymania; trzonek’: kosa 
to ma aby tyn tyn uchwyt że tu na … 
na kosisko sie zakłodo … to najlepi … 
o … praktycznie widać … (Grb); no to 
były … takie … kosisko … […] to to co 
czyma w rynce … tu było rónczka … i to 
było tag jak … winkszy chłop to … tak 
dugie było jak chłop … nie … czym 
winkszy chłop to mioł dusze (!) kosi-
sko … i wincy mieli ta-ak do sieczynio 
zboża … to już to mało  pamintóm … 
ale jeszcze mieli … bo już za moich 
czasów kosami tag nie siekli … to 
było na końcu takie … żeby była na 
tym kosisku … to taki obciónżnik był 
na kóńcu … żeby była równowaga … 
grubsze tu … zakładali … […] na ko-
sisku … na kóńcu … tako była … […] 
kóńcówke … kóńcówke … […] dole … 
na dole … tu na tym trzónku … (Gor); 
i to kosisko jeszczy nie było ideal-
nie … jak było tak [pokazuje] … to tu 
było z jedny stróny troche ścinte … 
żeby ten kónt … kose ustawić … nie … 
(Gor); zob. kij, trzonek; 2. ‘metalowa 
część ręcznego narzędzia do ścina-
nia trawy lub zboża’: no kosa no to 
zbudowana jest ty… z tego kosiska i … 
i z tej drewnianej czenści … trzonka … 
(Czr).

kostka [kuostka] – ‘tu: słoma lub torf 
sprasowane w kształcie kostki’: kostki 
mówiom znów na to … (Grb); te małe 
to kuostki … to jez najwygodniejsze … 
(Grb); wykopywanie [torfu] … formo-
wanie kostek … (Czr); [torf] na słońcu 
ułożone w kostkach … (Czr).

kosz – ‘naczynie, różnego kształtu 
i wielkości, wykonane głównie z wi-
kliny, używane do noszenia, prze-
chowywania, mierzenia czegoś’: od 
rana ludzie przychodzili pomagali … 

sadziło sie koszykami … nie sadzar-
kom … […] no jak byłam młodsza to 
miaam … dwadzieścia lat przeszło też 
sadziłam … pyry w koszyku nosiłam po 
polu … po órce … po oraniu … cienżko 
było bo to było mienko a czea było kosz 
dźwigać … (Brz); [ziemniaki] zbierali 
w kosze … (Brz); kosz … koszyk … […] 
z wikliny i pałonki i sie nosiło … (Brz) 
(Czr) (Gor); zob. kipa, koszyk.

koszenie [koszynie] – ‘rzecz. od: kosić’: 
[kosa] do koszenia chwastów … traw … 
(Czr); na pokos wszysko w ryncznym 
koszeniu … (Czr); [zboże] nadajonce 
do koszynia to w lipcu … nie … 
w miesioncu lipcu … już jes suche … 
dojrzałe … (Czr).

koszynie zob. koszenie.

koszyk – 1. ‘naczynie, różnego kształtu 
i wielkości, wykonane głównie z wi-
kliny, używane do noszenia, prze-
chowywania, mierzenia czegoś’: od 
rana ludzie przychodzili pomagali … 
sadziło sie koszykami … nie sadzar-
kom … […] no jak byłam młodsza to 
miaam … dwadzieścia lat przeszło też 
sadziłam … pyry w koszyku nosiłam po 
polu … po órce … po oraniu … cienżko 
było bo to było mienko a czea było kosz 
dźwigać … (Brz); kosz … koszyk … 
[…] z wikliny i pałonki i sie nosiło … 
(Brz); koszyki … ale to takie były … 
takie kopołkowate takie koszyki … te 
szefle … takie że to dosyć dużo weszło 
to miaa co nieś kobieta … (Grb); moja 
mama do wieczora pyry zbierała i tak … 
aby ji koszyki odnosili … no a urodziła 
potym na drugi dzień zaro … (Grb); na 
poczontku no to … w koszykah albo … 
mówie co były czy jakieś takie chyba 
wielkie fartuchy czy płachty czy coś że 
sie chodziło i w te dołki sie rencznie 
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sadziło te ziemniaki i przydeptywało … 
nie … no a potem czea było to zaradlić 
tag myśle … (Gor); ale u nas tu koszyk 
sie mówiło … (Gor) (Czr); zob. kipa, 
kosz; 2. ‘gniazdo, w którym kura wysia-
duje jaja’: koszyg albo … koszyg niech 
byde (!) … możesz w koszyku mieć … 
(Nid).

kośba – ‘człowiek, który kosi zboże, 
trawę itp. za pomocą kosy’: b.c. (Gor); 
zob. kosiarz, kosinier.

kot – ‘zwierzę domowe o miękkiej 
sierści, długim ogonie, długich wąsach 
i łapach zakończonych pazurami, trzy-
mane w gospodarstwach ze względu 
na umiejętność łapania gryzoni, 
zwłaszcza myszy’: tyn pies tam wlecioł 
z … zaś [kot] tam siedzioł w dojarce … 
zaś tam mówie taki rumot tam był a tyn 
pies […?] na koty jag nie wiem … (Grb); 
u nos pies … kot w dómu nie ma racji 
bytu … (Grb); cuo tam kod i piez mo 
w domu do szukanio … ma swoje … 

szopów wszyndzie … […] majom tyla (!) 
wszystkiego … źrydź musi dostać … 
wszysko … a nie żeby sie po domach 
szwyndał … (Grb); czarny kot ci droge 
przejdzie to czeba zawrócić … (Gor); 
ale nie było to że jak sie kod myje to 
potem w którom strone spojrzy to z tej 
strony ktoś przyjdzie? … […] tak … 
tak … że jak tam sie obmyje i właśnie 
w którom strone spojrzy … nie … (Gor); 
zob. kocisko, kociamber.

kotlet – 1. ‘usmażony w panierce 
rozbity kawałek mięsa; tu: filet z piersi 
kurczaka’: rosół … mienso … kotlet 
z kurczaka też … (Nid); 2. ‘mięso 
z części grzbietowo-lędźwiowej tuszy 
wieprzowej’: a kotlet to jes tyn schab … 
to schab … to jes kotlet … do składu 
idziesz pan kupować tero schab … 
a kiedyś kupowali kotlet … a to jedno 
i to samo … (Gor); u nos to schab 
z kościom i bez kości jes … teroz idom 
kupować schab … a kiedyś kupowali 
kotlet … nie … (Gor); zob. schab.

Koszyk wiklinowy (fot. J. Kobus)
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kotlet mielony – ‘uduszone lub usma-
żone mięso mielone w kształcie kuli; 
klops’: jak kotlety załóżmy mielone 
albo zostało na przykład mienso z kieł-
basy to robiło sie mielone z tego … 
takie kotlety mielone … […] i to sie 
zalewało tłuszczem … […] i to było 
w wekach … to ooo… (Gor).

koziołek – ‘drewniane narzędzie 
kuchenne do mieszania płynów 
z prostym trzonkiem i rozgałęzionym 
lub wyciętym w kształcie gwiazdy 
mieszadłem’: mieszadź i tym kirlej-
kiem takim … nie … no … […] albo 
koziołek … tag jakby z choinki … 
(Gor); on był zazwyczaj robiony … po 
Bożym Narodzyniu zawsze były choinki 
w domu … i z tego świerku … przynaj 
(!) jag u nas były robione właśnie te 
koziołki właśnie wykorzystywane do 
mieszania właśnie wszystkich … (Gor); 
zob. kirlejek.

kólonka zob. kalonka.

kółko – 1. ‘organizacja chłopska oparta 
na wzajemnej współpracy, kółko rol-
nicze’: no a potem to już kółko siekło 
takie … no bo nie mieliśmy swoich … 
(Grb); a to na tych wsiach były te 
kółka … nie … no to … do ojca … 
przyszed tu [sąsiad] z wojska … przy-
chodziuł … i te kółko mieli zakłodać … 
i tam założyli te kółko … przyprowadzili 
takigo zetora … na wysokich kołach … 
pod stodołóm stojoł … w nidziele 
przyśli gó tutyj wszyscy obejrzyć … 
[…] no … tuty stojoł pod stodołóm taki 
bez kabiny na wysokich kołach … taki 
bocian … bocian na niego mówili … 
nie … i tu przyprowadzili w tygodniu … 
w nidziele przyśli wszyscy obejrzyć … 
(Gor); 2. ‘zdr. od: koło’: ale tu już jez ma 
kółko to na pasach … no … a tu jes … 

na renczne … i tu sita som … o … (Grb); 
zob. koło.

kóń zob. koń.

krajać [krajeć] – ‘dzielić na części za 
pomocą noża; kroić’: to właśnie krajali 
[ziemniaki] … to tam ileź oczków 
musiało mieć … […] ale dzisij już 
tego nie robióm … bo po piersze jez 
mechaniczne sadzynie … a po drugie 
odmiany … już te odmiany to nie sóm 
do krojinio … te nowe … (Gor); wzduż 
tak krajeli … bo pyrki były kiedyś 
takie wincy owalne … nie … to wzdłuż 
tak krajeli … (Gor); ja pamintóm jak 
krajeli … to tam mieli po dziesińć … 
pitnaście … po dziesińć … dwanaście 
lat … no … a późnij … już teroz … już 
ostatnie dwadzieścia lat to już nie wi-
dziołym żeby ktoś pyrki krajoł … (Gor).

krajanka – ‘brzeg materiału na beli’: 
u nas sie mówiło krajanka … (Pak).

krajeć zob. krajać.

krawyńdź – ‘tępa krawędź kosy’: a to 
była ta krawyńdź ty kosy … ona była 
tako troche podwininto … nie … kra-
wyńdź … (Gor).

kreton – ‘cienka tkanina bawełniana, 
często drukowana w barwne wzory’: 
tak … i fartuszki takie zez z tego 
kretonu … nie … z kretonu … łanie (!) 
pouszywane bo bardzo ładnie … 
no … no to sie cieszyłam że miałam 
do szkoły … nie … na zmiane mi to 
zrobiła te fartuszki i te … kolorowe nie 
granatowe bo nie było wtedy jeszcze 
granatowych … (Grb).

krew – ‘życiodajny, czerwony płyn 
krążący w ciele ludzi i zwierząt’: no 
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czeba świnie ubić … potem upuścić 
krew … (Nid); [krew] no upuszczano 
do miski lub wiaderka mieszajonc 
dodawajonc troszeczke soli … (Nid); 
gotuje sie mienso … parzy sie kasze 
dolewa sie krew i jes kaszanka … (Nid); 
no … dostoł [świniak] … oguszóny 
był … i poderznyli … nie … i krew 
spuszczali … (Gor); u nas podrzynali … 
widziałóm że niktórzy mieli takie 
szpikulce … i gó tam … oguszył i gó 
dopiro tam … nie … tym … a u nos to 
podrzynajóm i krew wypuszczajóm na 
zawnóntrz … do miski … i z tegó robiom 
te kaszanki … tam to … nie … salceson 
cimny … to z tegó robióm … (Gor); 
a byly (!) takie tutej … ci tam zwłaszcza 
ze wschodu … czy dzieś … to oni te 
parzónke robili … tak sparzuł … nie … 
to ón ten krew dopiro wyjmował jak se 
świnioka przeżnół … i takom zgrupio-
nom … nie … i to razym z kaszóm pa-
rzył … nie … (Gor); garło poderznół … 
i krew wypuścił … (Gor); no to były 
tam różne metody … bo to prawdopo-
dobnie … nawed upuszczali kóniowi 
krwi troche … nie … bo ón to mioł … 
niby tam mu ta krew sie zburzyła … czy 
co … jak za dużo … no ale to tag już … 
przyważnie to musieli tam … jak zaroz 
tam jakieź metody tam próbowali to 
wyszed … a tu na te nogi mioł troche 
takie … po tym schwocyniu zostało 
mu … bo ón te kopyta tag jakoś … 
wyszły … nie … (Gor); zob. jucha.

krokus – ‘roślina z rodziny kosaćco-
watych, kwitnąca w różnych kolorach 
wczesną wiosną, popularna w ogro-
dach i parkach’: ja wiem co my tutaj 
mamy popularne … od wiosny: kro-
kusy … przebiśniegi … szafirki … cebu-
lice … co tam jeszcze potem rośnie … 
konwalie … nasturcje … z krzewów to 
bez … (Gor).

kromka [krómka] – ‘tu: skrajna część 
kopca ziemniaków’: krómka to było tyn 
ostatek … te końcówki … to nazy-
wali krómki … […] ostatek kopca … 
nie … no to tak … to tak tyn kopiec 
to  wyglondoł ta-ak dzisiejszy bochy-
nek chleba … te kóńcówki to krómki 
były … nie … no bo tam … jak tak … 
teroz to już tak … tych zimniaków nie 
przebiera … ale jak tak … na Wojcie-
cha … na odpus … tyn … tam jechali … 
no to tam jag matka miała tam … ze 
Skrzetuszewa pochodziła … no to tam 
spotkali sie … to tam … znajóme prze-
ważnie na odpustwie (!) dzieś tam … 
nie … no i co robicie tam? … no … my 
tam przebiromy pyrki … krómka nóm 
została jeszcze … nie … bo to ty reszte 
kopca to krómka … to pamientom do 
dziś … bo krómka jeszcze została … 
już przebrali … o … krómka … aaa … 
już było późno … mówi … sobota … 
i krómke zostawili na poniedzieli (!) … 
i to przez to nazywali krómka … nie … 
(Gor).

krowa – ‘samica bydła domowego, 
o krępej budowie ciała, małych rogach 
i gładkiej, krótkiej sierści; hodowana 
głównie ze względu na mleko’: na 
zwierzenta tam … krowe czy świnie … 
(Czr); ja jako mało dziewczynka … 
szejź lat … to pasłam krowy u mojego 
wuja … żeby sobie zarobić zawsze co 

Krowy (fot. O. Szymańska i S. Waluszyńska)
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już byłam ubrana do szkoły i … i tam 
coś … nie … dostałam pinionżków 
za to … to całe dwa miesionce … i od 
szejściu lat pasłam krowy … to siedem 
sztuk … osiem … (Grb); no … ale nam 
było dobrze … przyszło tam zakończy-
nie ty już wakacji no to … bo ta co pa-
słam krowy bardzo umiała ładnie szyć 
to mi uszyła i sukienke … zesz… jak to 
dawniej mówili manszester … nie … nie 
sztruksy tylko manszester … (Grb); pa-
słem krowy … […] była krowa … pies … 
i ja … (Gor); to można to … […?] kosidź 
na siano te piersze a późnij sie krowe 
pasło na tym rowie i to była dzierżawa 
od gminy tych … tyh rowów … nie … 
(Gor); wszyscy jak … jak chłopaki do 
kupy wszystkie krowy a my tam … 
kompać sie w torfowiskach czy gdzieś … 
w stawku … (Gor); sieczke żneli do 
krów tam w taki basen … (Gor); nie … 
to sie wzdón … to krowy … kóń sie nie 
wzdo (!) … krowy … koń mioł żołóndek 
taki że ón gryzie … a krowa ma dwa 
żołóndki … to … a kóń co sie nie … 
tyn … nie wzdon … ino że … jak tyn … 
i to tak o … (Gor); teroz tam nig nie 
chce krów paś … a downi krowy czeba 
było cały czas paś … nie … jak chodzi-
łym do szkoły … no … (Gor) (Nid); zob. 
krówka.

królik – ‘zwierzę z rodziny zajęczaków, 
o długich uszach i miękkim futrze; ho-
dowany ze względu na mięso i skórę’: 
chyba że ktoź ma króliki … to ś (!) idzie 
troche zielonego uciońć … (Czr).

krómka zob. kromka.

krówka – ‘zdr. od: krowa’: no mówie (!) 
tu było … u nas hektar tam osimdzie-
siont to jedna krówka i tam z dwie świ-
nie … nie … (Grb); nie godaj bo dwie 
krow (!) i trzy … (Grb); zob. krowa.

krukiewka – 1. ‘krótki uchwyt na kosi-
sku’: u naz mówili na to krukiewka … 
(Grb); zob. ronczka, uchwyt; 2. ‘krótki 
uchwyt na końcu trzonka łopaty’: na 
krukiewke to mówili co było na łopa-
cie … nie … ta kóńcówka … (Gor); zob. 
ronczka, uchwyt.

kruszyć – ‘usuwać kiełki z rosnących 
w kopcu ziemniaków’: no kruszyć … 
jak to nazywali … kruszyć … (Gor); zob. 
przebierać.

krymer – ‘konne lub ciągnikowe narzę-
dzie rolnicze służące do spulchniania 
gleby oraz do niszczenia chwastów’: 
krymer … […] no to albo cióngnie kóń 
albo cióngnik … o … (Czr); tyn krymer 
albo kultywator … nie … bo dawnij 
mówili krymer a tero kultywator … 
no … (Czr); no to … jes … no stopka to 

Krukiewka (fot. J. Kobus)
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jez na końcu … a gynsie stópki to były 
ta przy tej jak … przy krymrach przy 
tym mieli … abo takie po te mała abo 
gensie stópki założone zależy jak kto … 
(Grb); zob. kultywator.

krympulec – ‘drewniany drążek za-
opatrzony w żelazne kółka lub haki, 
służący do zawieszenia zabitej świni 
w celu wydobycia wnętrzności’: 
krympulec to był taki … to u nas to 
wielokrónżeg mówióm … a óni to tag 
mieli … to kryńciuł tak … i odnosiuł 
tegó świniaka … to musioł mieć 
wielokrónżek … tam mieli tak że som 
powróz zakróncoł … barczyk był … 
i jeszcze dwa takie prynty … albo … 
kije okróngłe … i w to było … zakładoł 
linke … i wsadzoł tam tyn … ta-ag 
łyżke od opon … czy czym … i tym 
 kryńciuł … nie … i tyn powróz sie zawi-
szoł … zakryncoł tak … i świniak szed 
do góry … no … a u nos to przyważnie 
używali wielokrónżków … nie … (Gor); 
zob. barczyk.

krymrować – ‘spulchniać ziemię za 
pomocą krymra’: no bo dawniej było … 
ludzie szanowali … czy umłócili worek 
czy dwa … tam jag mówili … nie … 
centnar … no to to … a teros tam czy … 
jak wybierajom pyry … wybiorom no 
to już nie włóczóm … nie krymrujóm 
a dawnij to trzy razy włóczyli … krymro-
wali i jeszy (!) jag orał kóniem to jedyn 
szed … czy dzieciak czy dorosły … 
i zbierał gdzie spotkał te pyreczke … 
i sie cieszył wieczorem że nazbierał na 
parownik … (Grb); zob. włóczyć.

krzak – ‘tu: nadziemna, zielona część 
ziemniaka’: te stare stonki żeśmy wrzu-
cali do butelki … i to potem było za-
korkowane … ja nie wiem czy to każdy 
zakopywał czy … że one już w tym 

pozdychały … bo tag jag nastympne to 
potym takim proszkiem pończoche 
brali stylonowom i tag na każdy krzak … 
nie … jag już byłe (!) sie … te larwy 
czerwone były … (Grb); zob. krzew.

krzemień – ‘kamień, którym krzesze się 
iskry’: b.c. (Czr).

krzesiwo – ‘dwa kamienie (krzemie-
nie), które wskutek uderzenia dają 
iskry’: duży kamień i na tym kamieniu 
położone krzesiwo i sie pukało … (Brz) 
(Czr).

krzew – ‘tu: nadziemna, zielona część 
ziemniaka’: no … haczkami sie wyci-
nało … obcinało sie zielsko miendzy 
krzewami … (Brz); zob. krzak.

krzyżak [krzyżok] – ‘potargana słoma 
z młócenia’: krzyżok był tyż jak sie 
młóciło … (Grb); bo plewy to były te 
drobne … te drobne takie … miał … 
czyli plewy były osobno i krzyżok też 
osobno … (Grb) (Czr).

krzyżok zob. krzyżak. 

ksobie – ‘komenda wydawana koniom, 
oznaczjąca skręt w lewo’: uojć w prawo … 
ksobie w lewo … pr stój … (Grb).

kucier – ‘ten, kto kieruje koniem, po-
wożący, woźnica’: na polu … z pótora 
tygodnia stało … i potem zwozili … 
drabiniaste wozy były … nie … i to 
koniami … te … układali i … jeden 
podawał i … podawał te snopki i … 
kucier jechoł … nie … tym wozem i … 
i zwozili te … (Grb).

kukułki – ‘bliżej niezidentyfikowana 
roślina łąkowa, kwitnąca na różowo’: 
kukułki to takie różowe kwiatki … i to 
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w łonkach takich siewnyh rosły … co 
buły siane łonki … to buło bardzo dużo 
takich … co robili wianki … jag łzy 
Matki Boski … buły takie serduszka … 
laseczki … bardzo buło dużo … 
(Grb); … i właśnie z tych kukułek … 
z ty łzy Matki Boski … laseczki … to 
wszysko wianki robili … a teraz … nie-
stety … nie ma tego … (Grb).

kultywator – ‘konne lub ciągnikowe 
narzędzie rolnicze służące do spulch-
niania gleby oraz do niszczenia chwa-
stów’: tyn krymer albo kultywator … 
nie … bo dawnij mówili krymer a tero 
kultywator … no … (Czr); zob. krymer.

kupa – ‘duża ilość czegoś’: kupa 
kamieni … (Brz); mendle … […] no 
to takie … kilka snopków zestawio-
nych do kupy … (Czr); to po prostu 
taka … czekej … zaraz ci powiem … 
no kupa … wożom na kupe … (Czr); 
obornik wożom na kupe … (Czr); a to 
wożom na takom kupe … na sterte … 
nie sterta nie bo sterta jes ziemniaków 
a to jes … obornik to jes kupa … no … 
na kupe wożom albo na sterte? … no … 
(Czr); a to jes kupa na polu zrobiona 
z obornika kupa … bo sterta to jes zim-
niaków … (Czr); kupa gnoju … (Grb); 
każde podwórze było takie że zawsze 
obok tego budynku gospodarczego 
była kupa gnoju … i ten gnój potem 
na wóz i na pole i znowuż na te kupki 
na tym … na tym polu … (Gor); zob. 
kupeczka, kupka.

kupeczka – ‘zdr. od: kupka’: i to jeszcze 
te kupeczki robili … porobili i zmłó-
cili … i zawsze mówili że do gospodyni 
na fartuch … na luz … nie … (Grb); 
tata raz pamientom … bo ciocia nie 
miała dzieci a tyż rozwieźli … pewno 
dwa hektary … nie … i była sama … 

i tata naz obudził rano o piontey i mówi: 
chodźcie … widełki nam … każdy do 
wzrostu nom tam doł takie co ja mia-
łam … najmłodsza … no to najlekciej-
sze … o pionty to do ósmy rana połowe 
tego polu (!) … tata tylko nam z tych 
kupeg na wienksze a my po boku i że-
śmy … nie … rozrzucali na drobno … 
(Grb); zob. kupa, kupka.

kupka – 1. ‘ustawione obok siebie 
snopki zboża; mendel’: no to je 
[snopki] ustawiano w takie kupki … 
(Czr); zob. kupa, mendel; 2. ‘mała porcja 
obornika rozrzucanego widłami na 
polu uprawnym’: no to sie te kupki 
rorzuca no i wtedy sie przyoruje … 
a widłami sie rorzuca … roztrzonsa o! … 
widłami sie roztrzonsa … nie … (Czr); 
tata raz pamientom … bo ciocia nie 
miała dzieci a tyż rozwieźli … pewno 
dwa hektary … nie … i była sama … 
i tata naz obudził rano o piontey 
i mówi: chodźcie … widełki nam … 
każdy do wzrostu nom tam doł takie 
co ja miałam … najmłodsza … no to 
najlekciejsze … o pionty to do ósmy 
rana połowe tego polu (!) … tata tylko 
nam z tych kupeg na wienksze a my po 
boku i żeśmy … nie … rozrzucali na 
drobno … (Grb); no … najpierw to ten 
gnój sie wyrzucało … każde podwó-
rze było takie że zawsze obok tego 
budynku gospodarczego była kupa 
gnoju … i ten gnój potem na wóz i na 
pole i znowuż na te kupki na tym … 
na tym polu … czea było wziońś widły 
i to wszysko porozrzucać … nie … no 
a potem znowuż zaorać … (Gor); zob. 
kupa, kupeczka; 3. ‘zgrabione w stożek 
siano’: w kupki … w kupki abo … jak 
to mówili jeszcze … kupki! … siano … 
(Grb); kiedyś to jeszczy kupkowali … 
to ona musiaa … to tam na czeci dziń 
już ukłodali kupki … nie … no i nawet 
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ten skutek był … że jedyn dziń uło-
żyli … na drugi dziń jak sparowała … 
to mówili że siano musi sparować … 
rorzucili … i rano znów … […] no … 
odparować … bo one jak było takie 
niedobrze suche … bo to sie robiło 
w tych kupkach wilgne … nie … (Gor); 
jak te siano takie … prawie zielone 
było … nie … bo one w tych kupkach 
było … i óne nie tyn … i te kupki 
rozwaliyli … óne nie zdónżyło … bo 
jag na łónce jes … tak cinko leży … 
to óne … jag jez rosa … mgła … no 
to naćbierze (!) wilgoci … i na sóńcu 
blaknie … a jak było w tych kupkach to 
nie zblakło … było prawie zielone … 
cimne … takie ładne … (Gor); naprzód 
skosić [trawe] … potym przeschło … 
kupkowali … jeszczy kupki rozbirali … 
i znów kupkowali … na kóńcu wozili … 
nie … no chyba że jak to ryncznie wozili 
to od razu całygo nie zwiózł … a jak 
było w kupkach … a jak dyszcz popa-
doł … kupka była ogarninto to tag nie 
przemokła … (Gor); zob. kupeczka.

kupkować – 1. ‘zbierać skoszone 
zboże w pęczki gotowe do związania 
w snopek’: wuja kosił … za tym sie 
szło i sie … jak to mówili … kupko-
wano … łapko… łapkowane było … 
(Gor); zob. łapkować; 2. ‘zgrabiać siano 
w stożki’: teroz to [trawa] uschnie 
i sfijajóm snopki … tam coś tam … 
wały … i zbierajóm … a kiedyś to jesz-
czy kupkowali … to ona musiaa … to 
tam na czeci dziń już ukłodali kupki … 
nie … no i nawet ten skutek był … że 
jedyn dziń ułożyli … na drugi dziń jak 
sparowała … to mówili że siano musi 
sparować … rorzucili … i rano znów … 
(Gor); naprzód skosić [trawe] … potym 
przeschło … kupkowali … jeszczy 
kupki rozbirali … i znów kupkowali … 
na kóńcu wozili … nie … (Gor).

kupkowanie – ‘rzecz. od: kupkować’: ja 
jak byłam mała co jeszcze nie umiaam 
wionzać to byliśmy … tylko my dzie-
ciaki … wykorzystane właśnie do tego 
kupkowania … do zgarniania na mniej-
sze takie sterty żeby osoba która szła 
za mnom żeby to po prostu zwionzała … 
(Gor); łapkowanie kupkowanie … […] 
żeby zrobidź jakomź mniejszom wionzke 
tego zboża żeby osoba która szła za 
nami żeby mogła to po… to nie był 
żaden sznurek to sie robiło z tej słomy 
i sie wionzało … (Gor); ja zapamienta-
łam właśnie łapkowanie albo kupkowa-
nie … (Gor); zob. łapkowanie.

kura – ‘ptak domowy hodowany 
głównie ze względu na jajka’: tak … 
po stożysku … tak … wyganiali kaczki 
kury … nawet było żal tegó zaorać co 
wyrosło co rosypało sie przy młóce-
niu … nie … jag ludzie oszczyndzali … 
(Grb); no … po żniwach to już każdy 
mówiuł: wołej kury teroz sie już 
używióm … bo ino drapały do o… bo 
stogi były blisko domu raczej … (Grb); 
choroba grzybowo ta murzónka … to 
jes czarne … czarne ziarno jes … i to 
jez już nawet … kurzy sie to … to takie 
jes tam … jag uschnie to sie kurzy … 
nie … i to do kurów to trucizna … do 
małych … młodych tam prejsoków to 
trucizna … (Gor).

kurczaczek – ‘zdr. od: kurczak’: b.c. 
(Gor).

kurczak – ‘młode kury’: ja wiem że 
u nas tylko jak ten … ten … chodziły te 
kurczaki tam po … te kogutki to wszy-
sko rosło tag na wiosne … nie … […] 
to tylko: o … to ten koguteg o tego … 
[…] na pieczyste poszed … te młode … 
nie … (Gor); rosół … mienso … kotlet 
z kurczaka też … (Nid); zob. kurcze.

Slownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa_Justyna Kobus_2018.indd   82 2019-02-26   15:05:43



K

kurcze – 1. ‘młode kury’: b.c. (Nid); 
zob. kurczak; 2. ‘eufemizm będący 
integralną częścią wypowiedzi’: sie 
hodowało świnie po to żeby miała takie 
o … tak o … to była świnia … miała 
takie duże sadło … to był wieprz … 
nie … a że było mało miensa to nic kur-
cze … nie … no … (Gor); jak poznałem 
żone … przyjechałem tutaj i wujeg 
mówi: podaj mi te grymasy … ja tak 
pacze co on chce? kurcze … no … o … 
(Gor).

kurnik – ‘pomieszczenie, w którym 
mieszkają kury’: b.c. (Nid).

kwaśne mleko – ‘mleko, które uległo 
fermentacji’: tylko sie mówiło kwaśne 
mleko … (Gor); no … nie zsiadłe 
a kwaśne mleko … (Gor); zob. mleko, 
siadłe mleko, zsiadłe mleko.

kwiatek – ‘zdr. od: kwiat’: kwiatki … 
astry … macochy … (Czr).

kwoka – ‘kura, która ma młode’: to jes 
kura … kwoka … (Gor) (Nid).
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laczek – ‘obuwie bez pięt, przezna-
czone do chodzenia po domu; kapeć’: 
bo pantofle to były ta jag laczki … 
(Grb); zob. pantofle.

lampa naftowa – ‘lampa dająca światło 
dzięki nafcie, którą wlewa się do 
pojemniczka u dołu lampy, i zamo-
czonemu w niej knotowi’: lampa 
naftowa … […] u nas to nazywali … 
na to … to był … tu był knot … to był 
celinder … a tu nafte sie lało … (Gor).

lastryko – ‘rodzaj betonu wykorzysty-
wany do produkcji nagrobków, posa-
dzek, parapetów itp.’: a to [marburka] 
to wyglondało zupełnie jak dzisiej 
lastryko … co robióm pomniki … (Gor).

lebioda – ‘pospolity chwast polny 
i ogrodowy dorastający do 2 m wyso-
kości; roślina (młoda) jadalna’: o tak! … 
lebioda była … […] komosa … no i ostu 
to tyż było dużo dawni … (Grb) (Brz); 
zob. komosa.

lemiesz – ‘w pługach i maszynach 
ziemnych: przytwierdzone do odkład-
nicy ostrze krojące ziemię’: lemiesz … 
odkłodnia … płozy musi mieć [pług] … 
(Grb); nie wiem czy to jes ten lemiesz 
czy to nie jes ten lemiesz … (Gor); zob. 
skiba.

len – ‘roślina oleista, kwitnąca na nie-
biesko, uprawiana ze względu na na-
siona i włókna’: no len to sie wyrywało 
z ty … z korzeniami … (Czr).

licho – ‘słabo, mało, niewiele’: tu jez 
licho tutaj u was … z tym … tu nie ma 
stawków a tam to były rowy i … i ten … 
(Gor).

licka zob. lycka.

linka – ‘sznur wykonany z mocnych 
włókien’: wieszano na tylnih nogah ale 
jak to sie nazywało to ja nie wiem … na 
linkach … (Nid).

lipa – ‘długowieczne drzewo z rodziny 
ślazowatych; kwiaty lipy wykorzysty-
wane są w leczeniu przeziębień oraz – 
w zależności od okresu kwitnienia – do 
wyplatania wianków na święta maryjne 
lub na zakończenie oktawy Bożego 
Ciała’: tu jes … różyczki … ale to wszy-
sko jes zasuszone … tu jez rozchod-
nik … tu jez lipa … tu jez modraczek … 
rumianek … i rozchodnik … każde … 
służyły … […] lipe na herbate … (Grb).

liść – ‘nadziemna część roślin, zwykle 
wyrastająca z łodygi’: [serce buraka] 
środeg liścia … (Czr); scyzoryk … do 
ścinania liści … (Czr); w dół te odpadki 
i liści różnych sie wrzuca … (Czr).

locha – ‘samica świni’: b.c. (Nid); zob. 
maciora.

luz – ‘tu: resztki zboża na skoszonym 
polu’: ale jeszcze gdy zebrali te mendle 
z pola to jeszcze grabili luz … grabiar-
kom … (Grb); i to jeszcze te kupeczki 
robili … porobili i zmłócili … i zawsze 
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mówili że do gospodyni na fartuch … 
na luz … nie … (Grb) (Czr).

lwia paszcza – ‘roślina ozdobna upra-
wiana w ogródkach przydomowych’: 
astry … bratki … lwie paszcze … (Czr).

lycka [licka] – ‘część uprzęży, sznur lub 
rzemień przywiązany z obu stron do 
uzdy i służący do kierowania koniem 
w zaprzęgu’: u nos były te … to nazy-
wali pószory … bo prawdziwy to jez 
uprzóndz … nie … no to było tak … 

że … tu miał taki szyrszy pas … to to 
na pierś … nie … i na krzyżu mioł dwa 
takie pasy poprzeczne … nie … i do 
tegó była juździnica i lycki założóne … 
i na tym poprzecznym pasie … to miał 
dwa kółka … nie … i te licki … jak sóm 
dwa konie … no to sie środkowom lycke 
zakłodało z tegó kółka tu [pokazuje] … 
a z tegó drugigó kónia tu … na krzyż … 
jak sie pociongneło lycke prawóm … 
to łby oba miały w prawo … a jak 
w lewo … to w lewo … nie … no i to 
tam … (Gor). 
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łańcuch – ‘ciąg metalowych ogniw, 
wykorzystywany do mocowania róż-
nych rzeczy lub krępowania zwierząt 
w celu uniemożliwienia im oddalenia 
się z konkretnego miejsca, tu: z obory’: 
łańcuch … taki specjalny dla krów 
łańcuchy som … tam jez regulacja żeby 
tam jej przez głewe (!) nie wyleciało … 
(Gor); już tam nie pamientóm jak to 
mówili … bo jo to wim … mało to 
przywiónzywali … ale przyważnie był … 
to tyn drong mieli … to był łańcuch … 
nie … to zaś tyn … i tam tyn … we 
dwóch sie uwiesili … nie … a jedyn 
to tyn łańcuch przywiónzoł tam … do 
spodu … woza … no i jechali … (Gor) 
(Nid).

łapka – ‘garść zżętego, niezwiązanego 
zboża’: a nieraz jeszcze szła … ktoź 
młodszy tam z córeg i robił takie … 
te … takie se małe łapki żeby ta co idzie 
wionże … nie … bo jako dziecko no to 
nie umiało zwionzać dobrze no to po-
magaa … nie … tam rodzicom … (Grb); 
łapki to były … (Grb); łapki takie … 
no … tyko zrobione takie penczki … 
(Grb); zob. wionzka.

łapkarka – ‘kobieta lub dziewczynka 
zbierająca ścięte zboże w pęczek, który 
następnie przekazywała do związania 
w snopek’: łapkarki to były takie co 
tam szły … to jak szło wiency ich to 
jedna łapała a drugo wionzała … a tutyj 
to było … zaroz szła i wszysko robiła 
zaro … […] no to szły dwie ale to wy-
jontkowo … a normalnie jak kosili to po 
jedny … nie … (Gor).

łapkować – ‘zbierać skoszone zboże 
w pęczki gotowe do związania w sno-
pek’: łapkuje … tak … pierwsza … ta 
druga wionże … (Grb); zob. kupkować.

łapkowanie – ‘rzecz. od: łapkować’: łap-
kowanie kupkowanie … wuja szed i kosił 
to był taki pokos … to zboże jedno na 
drugim leżało … czea było pokupko-
wadź i czy tam … abo łapkowanie bo to 
sie renkoma robiło … żeby zrobidź ja-
komź mniejszom wionzke tego zboża żeby 
osoba która szła za nami żeby mogła to 
po… to nie był żaden sznurek to sie ro-
biło z tej słomy i sie wionzało … (Gor); ja 
zapamientałam właśnie łapkowanie albo 
kupkowanie … (Gor); zob. kupkowanie.Łańcuchy (fot. M. Fabrowska i N. Jankowiak)
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łapkowany – ‘im. od: łapkować’: wuja 
kosił … za tym sie szło i sie … jak to 
mówili … kupkowano … łapko… łap-
kowane było … (Gor).

ławeczka – ‘zdr. od: ławka’: taki stołe-
czek … taka ławeczka … (Grb).

łenta [łynta] – ‘nadziemna część krzaka 
ziemniaka, sucha lub zielona’: jedna 
łenta … łenty … nie wiem … łenty … 
łeńciny … (Gor) (Czr) (Brz) (Grb); zob. 
łeńcina.

łeńcina – ‘nadziemna część krzaka ziem-
niaka, sucha lub zielona’: jedna łenta … 
łenty … nie wiem … łenty … łeńciny … 
(Gor); zob. łenta.

łonka [łónka] – ‘teren gęsto porośnięty 
roślinami zielnymi, głównie trawami, 
używanymi na paszę’: no przeważnie 
łubin i wyka i co tam … seradele … 
seradela … (Czr); z łónk wykopywało 
sie i … na takie … raszki … kładki … 
i to sie suszyło … po wysuszeniu sie 
brało do … pieca … do palenia … 
(Brz); to jak klepali to na łónki … […] na 
żniwa też musieli … (Grb); to były łonki 
takie jak te … wie pani … czenź łonki 
ługowej … i my tam … nie … to były 
takie wszysko … były łonki podzie-
lone ale nie były … wtedy jeszcze nig 
nie grodził … […] no to trzeba było 
pilnować … albo na rowie sie pa-
sło … każdy … jeszcze wtedy rowy sie 
dzierżawiło od gminy … (Gor); jach (!) 
śli sidz łónke to mieli te osełki … 
i kosy … i młotek brali … nie … (Gor); 
bo to łónke jak siekli to tak przyważnie 
że … do … w jednóm stróne i zacho-
dzili … nie … no to jak przyszed na 
koniec … no to sobie tam umoczuł te 
osełke … naoszczuł … (Gor); tóm trawe 
to musieli zaś tym … rozczónsnońć … 

czyli na łónce jes skład … no teroz to 
sóm maszyny do tegó że tam jedzie 
i to rorzuca … a przedtym to grabiami 
i widłami wszysko … (Gor); no tam to 
było … albo paswisko albo łónka … 
wszysko jedno dzie tam … tak że 
paśli … (Gor).

łopata – ‘ręczne narzędzie do kopa-
nia dołów’: wykopywano dół … […] 
okrywało sie słomom … ziemiom … 
łopatom … (Czr); na krukiewke to 
mówili co było na łopacie … nie … ta 
kóńcówka … (Gor) (Brz) (Nid).

łopatka – ‘mięso wieprzowe z oko-
lic łączenia grzbietu i kończyn’: 
no szynka … schab … boczek … 
słonina … łopatka … żeberka … 
wszystko … (Nid).

łónka zob. łonka.

łubin – ‘roślina motylkowa, żółto 
kwitnąca, uprawiana jako poplon lub 
międzyplon’: no przeważnie łubin 
i wyka i co tam … seradele … sera-
dela … (Czr).

Łopata (fot. M. Fabrowska  
i N. Jankowiak)
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ługowy – ‘przym. od: ług; tu: o torfowi-
skach wykorzystywanych m.in. do po-
zyskiwania węgla drzewnego będącego 
źródłem ługu (wodorotlenku sodu 
lub potasu, który w postaci roztworu 
wodnego stosowany był do produkcji 
środków piorących, wybielających)’: 
to były łonki takie jak te … wie pani … 
czenź łonki ługowej … (Gor).

łupać – ‘pękać pod wpływem nacisku’: 
[zboże] cimne dojrzałe … jako … 
z biel … i ziarno sie już łupie … (Czr).

łynta zob. łenta.

łzy Matki Boski – ‘bliżej niezidentyfiko-
wana roślina, niegdyś powszechna, wy-
korzystywana do wianków wyplatanych 

na święta maryjne lub zakończenie 
oktawy Bożego Ciała’: to buło bardzo 
dużo takich … co robili wianki … jag 
łzy Matki Boski … buły takie ser-
duszka … laseczki … bardzo buło 
dużo … […] serduszka Matki Boski … 
i laseczki … to te łzy mówili … na to … 
ale to były dawni w tyh łónkah nawet 
co krowy jadły … a teraz … można 
chodzić szukać … nie ma … wszysko 
wygineło … chociaż by chcioł pokazać 
wnukóm … nie … czy wnuczkóm … 
nie … że jakie dawni robili wianki … 
nie ma z czego pokazać … (Grb); … 
i właśnie z tych kukułek … z ty łzy 
Matki Boski … laseczki … to wszysko 
wianki robili … a teraz … niestety … 
nie ma tego … (Grb).
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maciora – ‘samica świni, zwykle z mło-
dymi’: jag na przykad maciory … to 
ona jak sie trze … o mur czy o coś … to 
ona sie może wytrzeć do krwi … nie … 
skóre zedrzyć tam … jak sie tarła … 
nie … no … (Gor) (Nid); zob. locha.

macochy – ‘roślina ozdobna, dwuletnia, 
uprawiana na rabatach i w doniczkach, 
kwitnie w prawie wszystkich kolorach; 
bratki’: kwiatki … astry … macochy … 
(Czr); zob. bratek.

majontkowy – ‘należący do majątku’: to 
jo nie pamientóm … może przedtym 
kiedyś … jak siekli jak to oni mówili 
downi … na morgi siekli … nie … 
to może i tyż … żeby tam … bo to 
i dugie pola były … nie … nieraz na 

tyh majóntkowych polach siekli … no 
to óni tam mieli pole dugie … nie … 
u nos było krótsze … to jak zachodzili 
z jedny … z jednygó kónca … bo to 
siekli z jednygó końca zachodzili … 
no to mioł tam dwieście metrów czy 
ileś … no to mu tam te … ta wilgoć w ty 
osełce starczyła … ale jag mioł cztery-
sta albo tyluźmetrowe pole to ona mu 
wyschła … to on musioł mieć ze sobóm 
wcionż … nie … (Gor).

mak – ‘roślina o czerwonych kwiatach 
z czarnym wnętrzem, po przekwitnię-
ciu tworząca makówki; wykorzysty-
wana w ziołolecznictwie; w uprawach 
pospolity chwast zbożowy’: no … 
maki … i modraki … i jeszy (!) te … 
fiołki takie tam … (Czr).

maneż [manyż] – ‘dawne urządzenie 
wykorzystujące siłę pociągową zwie-
rząt (koni lub wołów) do napędzania 
maszyn rolniczych’: manyż był … który 
napyndzał maszyne do młócynia … 
no … (Czr); manyż to chyba kierat … 
(Czr); manyż … który napendzał przez 
kónie … nie … (Czr); manyżem sie 
młóciło też … i kolcówkom w stodo-
łach … (Grb); tak … renczne … no to 
kolcówkom było młócone … a mane-
żem no to konie … nie … chodziły 
i jeden poganiał … (Grb); to już sie 
tu u nas w domu nie działo … u cioci 
w Nidomiu … jako dziecko chodzi-
łam tak … za koniem w kieracie … 
co … co … maneż … (Gor); on [koń] 
poruszał maszyne chyba tom młockar-
nie żeby to … to zboże tam tego a na 

Maciora z prosiętami (fot. M. Fabrowska 
i N. Jankowiak)
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zewnontrz właśnie był taki kierat czy 
tyn manyż … bo aż tag i tak … no i czea 
było za tym koniem w kółko wolniutko 
chodzić żeby tam było … było można 
te omłoty skończyć … nie … (Gor); 
no … taka robota … na poczontku dla 
dzieciaków to było ciekawe no bo jag 
my tutaj konia nie mieliśmy no to jak 
czea było w kółko wolniutko chodzić … 
ale czea było wolniutko nie za szybko 
nie za wolno … no … tak że ten kierat 
czy tam maneż … bo chyba i tag i tak to 
tutaj funkcjonuje … to właściwie chyba 
każdy miał ten kierat tutaj bo to była … 
no … no napend … inaczej jak prondu 
nie było no to jak … jak pracować … 
nie … (Gor); zob. kierat.

mankier – ‘narzędzie do wyznaczania 
równych rzędów do zasiewu, sadzenia 
roślin’: pod mankier albo pod dołow-
nik … (Grb); dołki pod mankier sie 
robiło te … (Grb).

manszester – ‘aksamitna tkanina baweł-
niana, manczester’: no … ale nam było 
dobrze … przyszło tam zakończynie 
ty już wakacji no to … bo ta co pasłam 
krowy bardzo umiała ładnie szyć to 
mi uszyła i sukienke … zesz… jak to 
dawniej mówili manszester … nie … 
nie sztruksy tylko manszester … (Grb); 
zob. sztruks.

manyż zob. maneż.

marburka – ‘przyrząd do ostrzenia brzy-
twy’: no to na pasku oszczyli … mieli 
takom marburke specjalnom … nie … 
[…] takom marburke na to nazywa-
liy … ta-ag osełka … ino to było takie 
kwadratowe i bardzo gładkie … […] 
to była marburka … óni tag mówili … 
tako marburka była … nie … i óni 
to … to było bardzo gładkie … żeby … 

bo brzytew musiaa być … nie ta-ak 
teroz … to tak wyglondało jak to można 
sobie kupić do kosy … do noża … no 
że to było gładkie … nie … żeby nie 
darło … to oszcze musiało być bardzo 
delikatne … ciniutkie … nie … żeby to 
nie darło … bo jak by tam … zombków 
ni mogło być tam … musiaa tam bydź 
idealnie … oszcze tam tylko ciniut-
kie … (Gor); troszeczke wilgne robili … 
troszeczke wilgne … nie … i spłukali 
i znów troszeczke pooszczył … nie … 
nie polywoł wodom tylko to moczuł … 
tom marburke moczuł … nie … (Gor).

marchew – ‘warzywo o pomarańczo-
wym korzeniu, wchodzące w skład 
tzw. włoszczyzny’: najczenściej w ogro-
dzie to som uprawiane różne … no 
marchew … pietruszka … ogórek … 
koperek … (Czr); zob. marchewka.

marchewka – ‘zdr. od: marchew’: 
cebule … pietruszke … buraczki … 
marchewka … sałata … (Brz); zob. 
marchew.

masielnica – ‘drewniane urządzenie 
do wyrabiania masła’: ja to moge znać 
takie o … jak sie mówiło na tom masiel-
nice do masła … jak sie robiło … jak 
to sie mówiło … kierzynka … (Gor); ta 
masielnica … tyn … ta ta kierzynka to 
jag my już pozbyliśmy sie krowy to tom 
masielnice … tom kierzynke żeśmy dali 
Danusi … (Gor); zob. kierzynka.

maszyna – ‘urządzenie zawierające 
mechanizm lub zespół mechanizmów, 
służące do przetwarzania energii albo 
do wykonywania określonej pracy 
mechanicznej’: ścinano sierpem … 
kosom … a późni maszyny już wcho-
dziły … (Czr); no … koszono sierpym … 
koszono kosóm … i późni maszynami … 
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(Czr); no … młócili cepamy … późni 
maszynom … (Czr); manyż był … który 
napyndzał maszyne do młócynia … 
no … (Czr); młockarni typy … no … 
typy to były różne … i … końcówka … 
szyrokobijonca … i maszyna … maszyna 
napyndzana była motoramy … które …
sie oczyszczało zboże … (Czr); no takie 
maszyny młockarnie … (Czr); dawna 
prosta maszyna … no to młockarnia … 
(Czr); no wybierało sie [ziemniaki] … 
maszyna sie nazywała kartoflarka … 
stary typ … (Brz); teraz wybiera 
[ziemniaki] maszyna kombajn … (Brz); 
no to … [kiedyś] nie było maszyn … 
i wiencej kobied i … hakały od rana do 
wieczora … każdy swoje szefle musiał 
uhakać … (Brz); tag jak … moja mama 
tag jak … jeżeli ten hektar jej ktoś 
posiek koniami no to musiaa potem 
za tom maszyne iź odrobić … (Grb); 
no maszyna do pyrów … (Grb); no bo 
tego … pod maszynom wszysko zielsko 
byłoe … a dzisiaj wszysko rosiane po 
polu … (Grb); maszyny te parówki jak to 
mówili … (Grb); tóm trawe to musieli zaś 
tym … rozczónsnońć … czyli na łónce 
jes skład … no teroz to sóm maszyny 
do tegó że tam jedzie i to rorzuca … 
a przedtym to grabiami i widłami 
wszysko … (Gor); zaś tam na kóńcu 
to wzini słóme i owiónzali tyn dróng … 
i te słóme takim … to była tako słóma 
od szyroko … tyh maszynów … co óna 
nie gnietła ty słómy … takom prostom … 
nie … (Gor); nie no … poszło na wsi … 
przez te ostatnich czterdzieści … 
 pińdziesiond lat … no ostatnie zwłasz-
cza dwadzieścia … to sie wszysko tam 
zmieniło … to jes tak skok duży … że 
ni ma tak … bo przemyz już był tam … 
jakieś maszyny musioł mieć … wszy-
sko … nie … a rolnictwo to poszło 
tam błyskawicznie do przodu … nie … 
(Gor).

maślanka – ‘płynny produkt mleczny 
uzyskiwany podczas wyrobu masła’: 
maślanka jest po … z tyj kierzynki … 
(Gor).

matecznik – ‘stary ziemniak, z którego 
wyrósł krzak’: b.c. (Czr).

matka – ‘tu: stary ziemniak wykopany 
razem z młodymi’: no … matka nieroz 
mówili … tak … (Grb); matki … o … 
stare matki … ale że nie zmar-zły … 
nie zgniły i były … w ziemi były … to 
prowda … (Grb); zob. stara matka, staro 
pyrka.

melasa – ‘produkt uboczny powstający 
podczas produkcji cukru, pozyskiwany 
m.in. z buraków cukrowych’: sieczke 
żneli do krów tam w taki basen … i me-
lasom polywali … nie … (Gor).

mendel [myndel] – 1. ‘kilkanaście 
(piętnaście, czasem dwanaście lub 
dziesięć) snopów zboża ustawionych 
razem na polu’: mendle … […] no to 
takie … kilka snopków zestawionych do 
kupy … (Czr); no przeważnie mendel to 
jes pietnaście sztuk … (Czr); myndel … 
[…] pietnaście snopków … (Czr); no 
jach (!) te mendele ustawianie … wion-

zać trzeba było sie umieć stawiać w te 
mendele … i potem te … nieraz przyszła 
tyż i niepogoda było trzea przestawiadź 
mendele … to było że nieraz żniwa sie 
ciongły też miesionc … bo jak przyszły 
deszcze … (Grb); ale jeszcze gdy zebrali 
te mendle z pola to jeszcze grabili luz … 
grabiarkom … (Grb); no to cea (!) było 
jak to mówiom … taki myndel postowidź 
na środku … zaź obkłododź obkło-
dodź i tak wychodził stóg … (Grb); 
łapkowanie bo to sie renkoma robiło … 
żeby zrobidź jakomź mniejszom wionzke 
tego zboża żeby osoba która szła za 
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nami żeby mogła to po… to nie był 
żaden sznurek to sie robiło z tej słomy 
i sie wionzało … no i potem znowuż 
dzieciaki … trzea było to w mendle po-
zestawiać … prawda … (Gor); to wiem 
że wuja kosił kosom … potym były już 
trawiarki … czy tam kosiarki które już 
kosiły ale czea było potem wionzać … 
no a potem były już snopowionzałki 
i to tylko do … do zes… do zes… do 
zestawiania w mendle … nie … (Gor); 
zob. kupa, sztyga; 2. ‘element konstruk-
cyjny stogu; snopek rozpoczynający 
stóg’: mój dziadek … jak stóg układał … 
to on nie wbijał tego dronga … co pan 
mówi … mój dziadek zaczynał stawiać 
w środku mendel … (Pak).

metal – ‘część tnąca sierpa’: to sierpy 
były … […] zez półokrongłygo metalu 
i ronczki drewnianny … (Czr).

mgła – ‘para wodna unosząca się nad 
ziemią’: bo jag na łónce jes … tak cinko 
leży … to óne … jag jez rosa … mgła … 
no to naćbierze (!) wilgoci … i na 
sóńcu blaknie … (Gor).

micha – ‘rodzaj poidła przy studni’: to 
zalyży … jag normalnie tam … ten … 
normalnie kóń pracowoł … nie był 
tam za bardzo … i nie było goróncz-
ków … to one były nauczóne … że 
jak wyprzóng je … to one pod studnie 
przyszły … tam wew tym … była ta … 
micha tako do wody … i nalywały … 
i one sie napiły … same … i szły do 
stajni … nie … ale jak był spocóny … to 
gó nie dopuścili do tegó … bo by móg 
wypić za dużo … no … (Gor).

mieczyk zob. gradiola.

mienso – ‘jadalna, zwykle po obróbce 
termicznej, część zwierząt’: mienso 

czeba zmelić … doprawić … (Nid); 
gotuje sie mienso … parzy sie kasze 
dolewa sie krew i jes kaszanka … (Nid); 
mienso kroi sie w kawałki … dodaje sie 
krew … gotowane mienso … bieli … 
toczy coś … nie … (Nid); no ale mienso 
to sie potem układało w beczki i sie 
soliło … (Gor).

mierzwa – ‘nawóz naturalny otrzymy-
wany ze ściółki zmieszanej z odcho-
dami zwierząt gospodarskich’: gnój … 
gnój … tak … czasem mierzwa jeszcze 
mówiom … nie … […] tak to było tutaj 
rozumiane … mierzwa albo gnój … 
(Gor); zob. gnój, obornik.

mieszonek zob. myszónek.

mirabelka – ‘pospolity krzew lub 
drzewo z gatunku śliwy domowej’: me-
talowy … albo drewnianny tyż były … 
nie … a te groty były drewnianne … to 
były z takigó … robióne tam … jo to 
pamintóm że tutej wycinali zez taki tyj 
dziki klipki … jak tero to nazywajom 
mirabelki … bo to było takie mocne … 
nie … i tam montowali … jakieź otwory 
były … (Gor); zob. dzika klipka.

mleczarnia – ‘zakład przerabiający 
mleko do spożycia w formie spastery-
zowanej lub produktów mlecznych, 
np. masła, śmietany, serów itp.’: zależy 
ile kto miał tego mleka … nie … no … 
bo jak ktoź miał dużo mleka to od-
stawiał do mleczarni no to do kany … 
kane sie wpuszczało do studni żeby 
to było wtedy w ten … chłodzenie … 
(Gor).

mleko – ‘płyn o wysokiej wartości 
odżywczej, pozyskiwany z wymienia 
krowy, kozy, owcy itp.’: zależy ile kto 
miał tego mleka … nie … no … bo jak 
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ktoź miał dużo mleka to odstawiał do 
mleczarni no to do kany … kane sie 
wpuszczało do studni żeby to było 
wtedy w ten … chłodzenie … […] a że 
my mieliśmy jednom tom krowe tośmy 
mleka nie odstawiali bo dla … przy … 
to była krowa żywicielka … (Gor); na 
zsiadłe … na śmietane … albo jak sie 
ods… tom przez centrofuge przepuściło 
to mleko to już śmietana była oddzie-
lona i mleko też … to mleko było już 
chude … nie … a jak sie chciało na 
zsiadłe żeby było dobre … bo teraz nie 
ma takiego zsiadłego mleka … jak była 
taka śmietana to to … nie … żółciutko 
jag nie wiem … (Gor); zob. kwaśne 
mleko, siadłe mleko, zsiadłe mleko.

młockarnia – ‘dawna maszyna do młó-
cenia zboża’: młockarni typy … no … 
typy to były różne … i … końcówka … 
szyrokobijonca … i maszyna … maszyna 
napyndzana była motoramy … które … 
sie oczyszczało zboże … (Czr); no takie 
maszyny młockarnie … (Czr); dawna 
prosta maszyna … no to młockarnia … 
(Czr); on [koń] poruszał maszyne chyba 
tom młockarnie żeby to … to zboże 
tam tego a na zewnontrz właśnie był 
taki kierat czy tyn manyż … bo aż tag 
i tak … no i czea było za tym koniem 
w kółko wolniutko chodzić żeby tam 
było … było można te omłoty skoń-

czyć … nie … (Gor); zob. kolcówka, 
końcówka, parówka.

młonek zob. młynek.

młotek – ‘tu: ręczne narzędzie do klepa-
nia kosy, składające się z metalowego 
lub drewnianego obucha z obustron-
nie wąskimi końcami, osadzonego na 
trzonku’: jach (!) śli sidz łónke to mieli 
te osełki … i kosy … i młotek brali … 
nie … no i tyn młotek to przyważnie … 
jag na sońcu by rzuciuł to by sie roze-
sech … nie … no to gó w ty wodzie tam 
czymali i zaś te osełke … (Gor).

młócenie [mócenie, młócynie] – ‘rzecz. 
od: młócić’: przy młóceniu no to … 
żniwiarze … (Czr); manyż był … który 
napyndzał maszyne do młócynia … 
no … (Czr); tak … po stożysku … tak … 
wyganiali kaczki kury … nawet było 
żal tegó zaorać co wyrosło co rosypało 
sie przy młóceniu … nie … jag ludzie 
oszczyndzali … (Grb); zob. omłot.

młócić – ‘oddzielić ziarno od plew 
za pomocą ręcznych narzędzi lub 
maszyn’: no … młócili cepamy … 
późni maszynom … (Czr); cepami … 
to nienormalnie uderzali … jak słóme 
położónom … i dwóch … dwóch ce-
piarzy … i młócili na ziarno … (Czr); to 
nie wiem … trawe sie kosi trawiarkom 
a … a zboże teraz to sie kosi kombaj-
nem i od razu młóci … (Czr); dawniej 
to młócili cepami … (Czr); no tutaj … 
no to jest ta dłuższa czenść cepa … to 
sie za niom trzymało … a tom krótszom 
czenść cepa to sie młóciło … (Czr); no 
to przeważnie w stodole młócili … 
na … na jakiś (!) tam prześcieradłach 
porozkładanych … jakiś (!) tam kocach 
coś … nie nie pamientam … nie wiem 
dobrze … (Czr); manyżem sie młóciło 

Młockarnia (fot. O. Szymańska 
i S. Waluszyńska)
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też … i kolcówkom w stodołach … 
(Grb); no to cep a ten to były te kije 
do … i tu zboże mócił tym … (Grb).

młócynie zob. młócenie.

młynarz – ‘osoba zajmująca się miele-
niem ziarna na mąkę’: na monke sie nada-
wało te lepsze [ziarno] … na młyunie też 
nie przyjoł jak byuło drobne … zawsze 
musiał mieć dobre młynarz … (Grb).

młynek [młonek] – ‘dawna maszyna do 
czyszczenia ziarna z plew’: owiać … 
owiadź młonkiem … na wiat … czy na 
śmigi … (Czr); młynek … wialnia inacy 
(!) … młynek … wialnia … (Czr); jedni 
mówiom wiejnia … wialnia … jedni 
młyneg i to tam było to samo … (Grb); 
zob. klaper, wialnia, wiejnia.

moczać – ‘maczać, zamaczać’: osełke to 
moczali we wodzie żeby óna … jag już 
tylko kosa to wincy zbirała … (Gor).

modrak – ‘roślina zielna, a zarazem po-
spolity chwast polny odznaczający się 
prostą, sztywną łodygą, kwiatami o nie-
bieskich płatkach i czarnym środku; 
tworząca łany’: tu jes … różyczki … 
ale to wszysko jes zasuszone … tu jez 
rozchodnik … tu jez lipa … tu jez mo-
draczek … rumianek … i rozchodnik … 
każde … służyły … […] modraczek tyż 
tam na jakomś … (Grb); no … maki … 
i modraki … i jeszy (!) te … fiołki takie 
tam … (Czr); zob. chaber.

mogiła – ‘pryzma buraków, ziemniaków 
lub innych roślin okopowych, przysy-
pana ziemią i okryta słomą w celu za-
bezpieczenia przed przemarznięciem; 
niekiedy stosuje się mogiły zagłębione 
kilkadziesiąt centymetrów w ziemi’: 
w kopcach … mogiłach … w kopcah 

mogiłach takich … (Czr); zaro były 
okopane [ziemniaki] … przykryte … 
to było dwóch panów zawsze takich 
te … co uż (!) umieli przy tym robidź 
i do mogiłów byli … dwóch … (Grb); 
no one były w kopcach … mogiłah jak 
to sie mówiło mogiły … potem sie to … 
na wiosne czea było odkrydź i przko… 
poprzebierać … (Gor); kopiec … 
mogiła u naz mówili … (Gor); czasym 
wiosna była za ciepło … no to tyn … to 
[ziemniaki] takie miały kły … że przez 
kopiec przeszły … przez te słóme … 
(Gor); zob. kopiec.

monka – ‘sypki produkt otrzymywany 
po zmieleniu ziarna, wykorzystywany 
do pieczenia chleba, ciast, ciastek itd.’: 
no do siewu czy na monke … o … 
(Grb); na monke sie nadawało te lepsze 
[ziarno] … na młyunie też nie przyjoł 
jak byuło drobne … zawsze musiał mieć 
dobre młynarz … (Grb).

morga – ‘jednostka miary powierzchni, 
wynosząca 0,25 hektara’: to jo nie pa-
mientóm … może przedtym kiedyś … 
jak siekli jak to oni mówili downi … na 
morgi siekli … nie … to może i tyż … 
żeby tam … bo to i dugie pola były … 
nie … (Gor); bo to u nos hektary teraz 
sóm … u nos sóm … bo tam na tym … 
to było pińdziesiónt … pińdziesiónt dwa 
ary tam na wschodzie Polski … i na 
tym … południu … to pińdziesiónt dwa 
ary to było morga … a u noz morga była 
dwadzieścia pińdź arów … cztery morgi 
na hektar były poczebne … nie … i na 
te morgi tam siekli … to był taki … 
jak płacili to od ty morgi … nie … […] 
to jez jedna czwarta u nos hektara … 
nie … (Gor).

motor – ‘urządzenie napędzające ma-
szyny, silnik’: maszyna napyndzana była 
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motoramy … które … sie oczyszczało 
zboże … (Czr).

motyka – ‘ręczne narzędzie zaopa-
trzone w trzy lub cztery zęby albo 
ostrze w kształcie prostokąta, służące 
głównie do wykopywania ziemniaków, 
usuwania chwastów lub spulchnia-
nia ziemi’: motyka i haczka to jes to 
samo … chyba … […] no dziabka 
może tyż być … (Czr); tyż nabijana na 
trzoneg i sie wy… wykopuje ziemie … 
uo … (Brz); motyka … motyka to … nie-
-em czy do pyrów mówili czy … na tom 
do hakania … nie … (Grb); a wykopki 
no … no nie wiem czy ja pamientam … 
motyke i nic wiencej … (Gor); zob. dzia-
baka, dziabka, gracka, haczka.

mócenie zob. młócenie.

murzónka – ‘przetrwalnik pasożytni-
czego grzyba – buławinki czerwonej’: 
a to u nos to sie murzónka nazywała … 
[…] to było to … jag nie zaprawił … tam 
w życie tego nie było … ale w jynczmi-
niu i w pszynicy … jag nie zaprawiuł … 
zaprawy sóm do zboża … jag nie zapra-
wiuł … to jes grzyb … to jes choroba 
grzybowo … normalnie … nie … 
choroba grzybowo ta murzónka … to 
jes czarne … czarne ziarno jes … i to 
jez już nawet … kurzy sie to … to takie 
jes tam … jag uschnie to sie kurzy … 
nie … i to do kurów to trucizna … do 
małych … młodych tam prejsoków to 
trucizna … (Gor); zob. sporysz, śmietka.

muszka – ‘drewniana deseczka oblana 
cementem, służąca do ostrzenia kosy, 
muszczka’: to to było no tam … muszka 
czy coś to nazywali u nos … żeby to 
było takie delikatne … […] bo to co 
mieli na drzewie … to takie cemyntowe 
naklejane … albo były tyż takie z tego 

piaskowca zrobione … nie … […] to 
była osełka … (Gor).

myndel zob. mendel.

mysz – ‘powszechny gryzoń pasożytu-
jący w gospodarstwach’: myszónek … 
a czymu to myszónek … bo myszy 
tam nojwincy lotały pewnie … […] óne 
miały tam dostymp … ze wszystkich 
strón … jak zboże tak było w són-

sieku naukłodane … to im cinżko było 
sie puścić … a tam po dachu … po 
belkach … sobie … miały dostymp ze 
wszyskich strón … (Gor).

myszka – ‘środkowa część szynki’: 
myszka to jes czynś szynki … […] tako 
okrongła kuleczka jez u szynki … […] 
w środku som takie myszki … […] 
to nazywajóm myszki … to jes takie 
okróngłe … jag ładnie … ładnie to rzeź-
nik zrobi … to takie okrónglutkie … i to 
takie … ładny kawałeg miensa … nie … 
no ale to musi umieć … te palcy … to 
jak to … jak daleko nożym pojedziesz 
to już tom myszke przetnież na pół … 
i narobisz kawołków … (Gor); potym 
jeszcze jes kawołek golonki … i potym 
tam jes ta szynka … i w środku jes 
ta myszka … nie … jag rozbierze tom 
szynke … (Gor).

myszónek [mieszanek] – ‘najwyższa 
część stodoły, pod samym dachem, zro-
biona z drągów, w której umieszczano 
najczęściej słomę’: mieszonki były do 
góry [stodoły] … (Grb); zaś tam jakiź 
myszónek był … a myszónek to był … 
jag na wysokości bram … to kładli jesz-
cze dróngi … i tam podawali te zboże … 
nie … nad tym supem … to myszóneg 
na to nazywali … (Gor); myszónek … 
a czymu to myszónek … bo myszy tam 
nojwincy lotały pewnie … (Gor).
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na buchte – ‘zboże skłębione wskutek 
porywów wiatru’: no na buchte no to 
sie wszysko skotłowało … nie … no 
bo było tyż tak … jak tam opowiadali 
starzy ludzie … że jak siekli … to 
nie siekli rzyndym … jedyn za dru-
gim … ale jak tak te zboże sie tam 
podjychało … jak wiatr przyszed z ty 
stróny … to każdy oddzielnie … bo 
musieli zachodzić tam jag óne jes po-
chylone … nie … bo tak to pod włoz 
nie usik … bo zboże było dugie … 
nie … (Gor).

na łapke – ‘sposób ręcznego koszenia 
zboża – pas skoszony układa się na 
zbożu jeszcze stojącym’: [koszenia 
zboża] były różne … na pokos … i na 
łapke … (Czr); zboże sie przeważ-
nie tak przechylyło troche … to tak 
zaczynali prostopadle … i tyn pałónk 
był tyn … że jak siekło to te zboże o te 
stojonce sie opierało … […] na łapke … 
(Gor); na łapke to siekli jak siekli 
tak … zboże tu rosło … i z ty stróny … 
te ukoszone opirało sie o te stojónce 
jeszcze … i to musioł tak … jak kto 
umioł dobrze sic to tak zacinoł … że 
równiutko to musiało być … a jak ktoź 
nie umiół … to óna chwyciła … ta co 
wiónzała chwyciła … a tu jeszcze sie 
zimi trzymało … bo pociół zómbki … 
nierówno … to sie tag narobiła … 
bo musiaa tam wyrwać to ze zimi … 
(Gor); na łapke … no bo to sie opi-
rało … i tam chwytała … i wiónzała … 
no to było na łapke … a na pokos to 
spadło … i pokos … (Gor); zob. na 
ściane.

na pokos – ‘sposób ręcznego kosze-
nia zboża – pas skoszony układa się 
na polu za kosiarzem lub za maszyną 
koszącą’: sposoby [koszenia zboża] 
były różne … na pokos … i na łapke … 
(Czr); owies sie kosi na pokos … 
(Czr); na pokos wszysko w ryncznym 
koszeniu … (Czr); na pokos to było … 
siekli … to niskie zboża … owies … 
tam coś … to jak zaczoł tak … to tutyj 
leciało na zimie … i to te groty były po 
to … żeby nie leciało tag na powróz … 
jak to mówie … to sie stowiało ino 
tak … jak szła to nogami tu zgorniała … 
chwyciła … i zwiónzała … a jak kto 
ni umioł sic … to taki powróz móg 
zrobić … (Gor); na pokos to było to … 
że przeważnie to nisze (!) zboże to na 
pokos siekli … bo … jag na pokos siekli 
no pomogli se sic … a wiónzadź mogli 
późni … to se siek tam … nie przeszka-
dzoł … a tu to musiaa zaroz pozbi-
rać … bo jak drugi sik to … ni móg 
sic … nie … to jechali se kawołek … 
jedna wionzała a drugi sik … (Gor); na 
łapke … no bo to sie opirało … i tam 
chwytała … i wiónzała … no to było 
na łapke … a na pokos to spadło … 
i pokos … (Gor).

na poniedzieli – ‘po niedzieli’: no i co 
robicie tam? … no … my tam prze-
biromy pyrki … krómka nóm została 
jeszcze … nie … bo to ty reszte kopca 
to krómka … to pamientom do dziś … 
bo krómka jeszcze została … już prze-
brali … o … krómka … aaa … już było 
późno … mówi … sobota … i krómke 
zostawili na poniedzieli … (Gor).
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na ściane – ‘sposób ręcznego kosze-
nia zboża – pas skoszony opiera się 
o zboże jeszcze stojące’: zależy jak 
zboże pasowoło … jak tyn to na ściane 
tyż móg kosić … (Grb); zob. na łapke.

nabijany – ‘im. od: nabijać’: haczka jezd 
nabijana na trzonek … (Brz).

naddawać – ‘o ziemniakach: wyrastać 
z łupin lub ze starych ziemniaków’: 
to sie pyrki naddawały jak to było … 
uod … uodmłodzały … (Grb); zob. od-
młodzać, odradzać sie.

nafta – ‘żółty, palny płyn o intensyw-
nym zapachu, stosowany w dawnych 
lampach w celu uzyskania światła’: 
lampa naftowa … […] u nas to nazy-
wali … na to … to był … tu był knot … 
to był celinder … a tu nafte sie lało … 
(Gor); u noz nie było jeszcze prondu … 
i te nafte … przynosili … bo jag nie 
było prondu … a bydzie wojna … to nie 
bydzie nafty … nie … (Gor).

najlekciejszy – ‘najlżejszy’: tata raz 
pamientom … bo ciocia nie miała dzieci 
a tyż rozwieźli … pewno dwa hek-
tary … nie … i była sama … i tata naz 
obudził rano o  piontey i mówi: chodź-
cie … widełki nam … każdy do wzrostu 
nom tam doł takie co ja miałam … 
najmłodsza … no to najlekciejsze … 
o pionty to do ósmy rana połowe tego 
polu (!) … tata tylko nam z tych kupeg 
na wienksze a my po boku i żeśmy … 
nie … rozrzucali na drobno … (Grb).

nakidać – ‘zaczepić, przymocować’: no 
to jak był już oczyszczóny [świniak] … 
z tych kłaków … z tegó wszyskigó … 
nie … no to nakidali na tylnyh no-
gach … majóm taki tyn … barczyg na to 
nazywajóm … nie … i to … i wielokrón-

żek … tam dzieś wyży go  uwiónzali … 
i powiesi gó … nie … żeby mu łatwo 
było … te wnyntrzności sie nie bru-
dziły … wycióńć … nie … i wyjmie 
wnyntrzności … (Gor).

naklepać – ‘naostrzyć za pomocą pu-
kania młotkiem w ostrze kosy’: ooo … 
to teroz dzisiejszy kosy to całkim nie 
idzie naklepać … bo óna musiaa być 
tag rozcióngano delikatnie … a te 
nasze kosy teraz co som … to one 
sie robiom fale … nie idzie naklepać 
tag idealnie … żeby te oszcze było 
prościutkie … ino sie robi takóm … 
takóm … ale jak tamte kosy … to tylko 
sie robiło … bo to była inna stal … jak 
za daleko tam singoł te klepanie … 
nie … bo to musioł tak … po troszku … 
a tak to zrobił takóm szpiralke … nie … 
i już mu ni siekła dobrze … bo to jak 
sieknie cały dziń tóm kosóm … nie … 
to było wielkie znaczynie … jag on 
umioł naoszczyć … umioł naklepać … 
no to kosiuł … nie … bo teroz jak tam 
sie troche  brzynknie … to ona tam 
siecze albo nie siecze … nie … udaje 
że siecze … nie … ale jak cały dziń 
tóm kosóm siekli … no to musieli mić 
kose … nie … (Gor); to musiał idealnie 
tam klepać … że … no to takom kose 
to klepali co najmni półtory godziny … 
nie … jak dobrze chcioł naklepać … to 
musioł cierpliwie pukać … (Gor); zob. 
naoszczyć.

naklepanie – ‘rzecz. od: naklepać’: 
a z poczontku żeby już nie ścirać tegó 
naklepanió za mocno … tylko wy-
równywać … to mioł takóm … twarde 
drzewo i takie ponarzynane piłkóm 
było … nie … i tym pooszczył … (Gor).

naoszczyć – ‘uczynić ostrym’: to było 
wielkie znaczynie … jag on umioł 
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naoszczyć … umioł naklepać … no to 
kosiuł … nie … (Gor); zob. naklepać.

napynknóńć – ‘ulec uszkodzeniu, pęk-
nąć’: bo za mocno uderzył … i óna na-
pynkła … ona ni miała prawa pynknóńć 
ta kosa … (Gor).

nasiono – ‘to, z czego wyrasta nowa ro-
ślina po wrzuceniu do ziemi’: b.c. (Czr); 
zob. siew, zboże, ziarno, ziorko.

nastawiać – ‘o mleku: przechowywać 
mleko w warunkach umożliwiających 
szybką fermentację’: tyż w kanie ale 
w studni … nie … w studni czy sie 
[mleko] nastawiało… (Gor).

nasturcja – ‘roślina z rodziny nasturcjo-
watych, płożąca, o okrągłych liściach 
i kwiatach w kształcie kielichów; naj-
popularniejsze są nasturcje o kwiatach 
żółtych i pomarańczowych, zdarzają się 
także purpurowe, zielone i niebieskie; 
niektóre odmiany nasturcji są jadalne’: 
ja wiem co my tutaj mamy popularne … 
od wiosny: krokusy … przebiśniegi … 
szafirki … cebulice … co tam jeszcze 
potem rośnie … konwalie … nastur-
cje … z krzewów to bez … (Gor).

natron – ‘węglan sodu, soda; tu: soda 
oczyszczona, czyli wodorowęglan 
sodu’: leko (!) posypie sodom oczysz-
czonom … tu sie mówi natron … 
natronem … sodom oczyszczonom sie 
i natronem … zostawiam na dobe … 
no … (Gor).

nawozić – ‘użyźniać nawozami natu-
ralnymi lub sztucznymi’: ziemie trzeba 
skopadź i nawozić … (Czr).

nawóz – ‘tu: nawóz sztuczny, czyli 
wytworzona chemicznie mieszanka 
związków mineralnych, stosowana 
w celu poprawienia wzrostu roślin’: 
obornik … no … nawozy też były … ale 
nie tyle co teroz … oprysku ja nie pa-
mientom jak za dziecioka … a! … (Grb).

nawybierać – ‘nazbierać; tu: o ziemnia-
kach’: [szefle to] kosze pewno … do … 
liczenia tych … wybierania … ile kto 
nawybierał [ziemniaków] … (Brz).

nazod – ‘komenda wydawana koniom, 
nakazująca zawrócenie’: b.c. (Grb).

nienapojony – ‘spragniony’: jak [krowa] 
była nienapojona to czeba jej dać 
pić … (Gor).

noga – ‘część ciała’: wieszano [świnię] 
na tylnih nogah ale jak to sie nazywało 
to ja nie wiem … na linkach … (Nid).

nóż – 1. ‘metalowa, robocza część 
haczki’: nóż tnoncy plus kij … (Czr); 
2. ‘narzędzie z ostrym ostrzem i trzon-
kiem, służące do krojenia, cięcia, prze-
bijania różnych powierzchni itp.’: oj-
ciedz miał nóż … tu jak widze rzeźnicy 
majom takie specjalne takie szu-szu-szu 
ale ojciedz miał nóż … nie … i tym tak 
skrobał … (Gor).

Slownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa_Justyna Kobus_2018.indd   98 2019-02-26   15:05:45



99

O

O
obcinak – ‘ręczne narzędzie do obci-
nania liści buraków’: b.c. (Czr); zob. 
hajcza, ścinacz.

obcinka – ‘czynność obcinania liści 
buraków’: b.c. (Czr).

obciońć – ‘ściąć zboże, trawę itp. za 
pomocą kosy lub specjalnej maszyny 
rolniczej’: żniwa tag jak … jako dziecko 
no to musioł najpierw tata obciońć … 
obciońć kosom … nie … żeby to 
trawiarka tam czy ta śmigłówka to po-
siekła … (Grb); no jach (!) te mendele 
ustawianie … wionzać trzeba było sie 
umieć stawiać w te mendele … i potem 
te … nieraz przyszła tyż i niepogoda 
było trzea przestawiadź mendele … 
to było że nieraz żniwa sie ciongły też 
miesionc … bo jak przyszły deszcze … 
(Grb); zob. skosić, ściońć, wyciońć, zesic.

obhakiwać – ‘usuwać chwasty spomię-
dzy roślin uprawnych’: b.c. (Czr).

obiad – ‘ciepły posiłek w połowie dnia, 
często dwudaniowy’: hakaa … jag na 
obiad to hakała … Jaceg jom schowoł 
pewno … (Grb).

obmyć – ‘oczyścić za pomocą wody; 
umyć’: ale nie było to że jak sie kod 
myje to potem w którom strone spojrzy 
to z tej strony ktoś przyjdzie … […] 
tak … tak … że jak tam sie obmyje 
i właśnie w którom strone spojrzy … 
nie … (Gor) (Nid).

obora – ‘pomieszczenie, w którym 
przebywają krowy’: cztery [zęby] … do 
gnoju … i to z obory głemboki … wóz 
wpychali … (Grb); wydojono to … to 
sie jom wionże i ona stoi w oborze cały 
czaz już później … (Gor) (Nid).

obornik – ‘nawóz naturalny będący 
mieszaniną ściółki oraz płynnych i sta-
łych odchodów krów’: obornik … […] 
no sie rorzuca … dawnij było rencznie 

Obora i inne pomieszczenia gospodarskie w Grabach (fot. J. Kobus)
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a teroz … gnojarami sie rozwala … no 
i zaś … (Czr); no też mówie: rencznie 
było rozrzucane … obornik … no to 
po prostu gnój dawnij był a teroz jez 
obornik … (Czr); no takie trzy deski … 
bo dwie deski połóży sie w bok … 
spódnica jez i deska tylko … to sie 
obornik wozi … a teroz gnojorom 
sie wozi … nie … obecnie … (Czr); 
obornik … no … nawozy też były … 
ale nie tyle co teroz … oprysku ja nie 
pamientom jak za dziecioka … a! … 
(Grb); no to trzeba najpierw zaorać … 
uprawić … wywieź obornik … pewnie 
najpierw to obornik … zaorać … 
zabronować … obsiać … no … co 
tam jeszcze … (Gor) (Nid); zob. gnój, 
mierzwa.

obrabiać – ‘uprawiać pole, rolę’: wie 
pani … my nie … my nie obrabiamy 
pola … nasz … nasz … nasz hektar 
ziemi jes wydzierżawiony … tak że wie 
pani … my żyjemy w obrembie swojego 
ogrodu i ja tutaj co tam mam te swoje 
haczki gracki i … i koniec … nie … 
(Gor); zob. uprawiać.

obróbka – ‘jedna z prac pielęgnacyjnych 
przy burakach, polegająca na usunię-
ciu chwastów lub wykonywana w celu 
spulchnienia ziemi wokół buraka; 
przerywka’: przerywka … obróbka … 
i wybieranie [buraków] … (Czr).

obryncz – ‘żelazna zewnętrzna osłona 
koła drewnianego’: starom obryncz tyż 
kładli … […] jak były te … drewniane 
koła … nie … te sztoby … czy jak … 
(Grb) (Czr); zob. sztoba.

obsiać – ‘wrzucić ziarno do ziemi, 
zasiać’: no to trzeba najpierw zaorać … 
uprawić … wywieź obornik … pew-
nie najpierw to obornik … zaorać … 

zabronować … obsiać … no … co tam 
jeszcze … (Gor); zob. zasiać.

obsic – ‘obkosić’: późni to zakłodali tyn 
pałóng jag już siekły maszyny … i czeba 
było obsic brzegi … nie … (Gor).

obsikać – ‘obkaszać’: jak te graty 
mieli … zboże zawsze sie pochyli 
w jednó stróne … to prostopadle do 
tego siekli tak … nie … a jag obsikali to 
nie zawsze pasowało … nie … (Gor).

obsypywanie – ‘rzecz. od: obsypywać’: 
obsypywanie … redlenie … (Czr); zob. 
redlenie.

obuch – ‘tępa strona metalowej części 
siekiery’: obuchem siekiery w łeb … 
(Gor).

ochwap – ‘choroba koni objawiająca się 
sztywnieniem nóg’: schwocił sie kóń … 
to sie … jak dostoł … na przykład … 
był spocóny … i od razu zimne nogi … 
to to ochwap był … to ón dostoł na 
nogi … ni móg iś (!) na nogach … 
nie … no … to sie schwocił … (Gor).

oczko [uoczko] – ‘tu: zagłębienie w ziem-
niaku, z którego wyrastają kiełki’: kroiło 
[sadzeniaka] na kawałki z oczkami … 
(Czr); jak była tegó … byle te uoczko … 
czea dobrom strużyne zro… byle te 
uoczka to uocinali (!) byle to posadzić … 
(Grb); te sadzeniaki takie mniejsze … 
jak były wienksze to pamientam też że 
niektóre były przekrawane na po-
łowe … żeby te oczka tam zostały do … 
do … do tego … (Gor); to właśnie krajali 
[ziemniaki] … to tam ileź oczków mu-
siało mieć … […] jak dużo pyrka była to 
tylko kóńcówke … z tymi oczkami … 
nie … bo kiełki wychodziły … ale dzisij 
już tego nie robióm … (Gor).
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oczyszczać – ‘czyścić z niepotrzeb-
nych elementów; tu: oddzielać ziarno 
od plew’: no to oczyścić … w takiej 
wialni … […] jak … jak wam tu powie-
dzieć … krenciło sie korbom ale tam były 
w środku takie sita że … że sie przesie-
wało po prostu … grubsze zostawało 
na wierzchu a to drobniejsze wype… 
wypadało i … i tak sie je oczyszczało … 
(Czr); zob. oczyścić, owiać.

oczyścić – ‘usunąć niepotrzebne ele-
menty; tu: oddzielić ziarno od plew’: 
no to oczyścić … w takiej wialni … 
[…] jak … jak wam tu powiedzieć … 
 krenciło sie korbom ale tam były 
w środku takie sita że … że sie przesie-
wało po prostu … grubsze zostawało 
na wierzchu a to drobniejsze wype… 
wypadało i … i tak sie je oczyszczało … 
(Czr); zob. oczyszczać, owiać.

uoć [uojć] – ‘komenda wydawana ko-
niom, nakazująca skręt w prawo’: bo 
jo wiem jag mówiono na konia … no 
nie wiem tyż tego … […] co mówiono 
tam … czekej … w prawo jez uoć … 
uouć uoć … a w lewo … uoć … w lewo pr 
czy jak … to jak stanoł to pr a w prawo 
jez uoć … a tu w lewo to nie wiem … 
(Czr); uojć w prawo … ksobie w lewo … 
pr stój … (Grb).

uodbić – ‘rozszczepić połączone ele-
menty za pomocą uderzania młotkiem’: 
moge wam zaroz uodbić … i za… zabić 
żebyście widzieli … (Grb).

oddać ducha z mety – ‘przenośnie: wy-
zionąć ducha, z miejsca stracić życie’: 
jag ja ino pamientóm to stodoły … to 
w stodoły wozili [siano] … albo na te … 
śpichrze … jak to jes budyneg o taki … 
to pod tym dachem kładli … no była to 
bardzo cinżka robota zwłaszcza jak był 

upał … nie … pod tóm dachówkóm to 
tam ducha można było oddać z mety … 
ugotować sie … (Gor).

odkłodnia – ‘część pługa służąca do 
odwracania i odkładania skib pocię-
tych przez lemiesz’: to jes … takiego 
czubka … i … i z odkłodni … czubek 
to po prostu taki czubek zielazua i od-
kłodnie dwie som takie … nie … (Czr); 
wiem troche ale tak tyż nie bo to i od-
kłodnia i jakiś … jak to sie nazywo? … 
sak czy tam coś … (Czr); lemiesz … 
odkłodnia … płozy musi mieć [pług] … 
(Grb).

odmładzać [uodmłodzać] – ‘o ziemnia-
kach: wyrastać z łupin lub ze starych 
ziemniaków’: to sie pyrki naddawały jak 
to było … uodmłodzały … (Grb); odmła-
dzały sie … taka inna odmiana jakby 
przechodziła … (Grb); zob. naddawać, 
odradzać sie.

odpad – ‘coś niepotrzebnego, nieuży-
tecznego’: kompost … odpady … (Czr); 
odpad … odpad … poślady … nie … 
(Czr).

odpadek – ‘zdr. od: odpad’: w dół te od-
padki i liści różnych sie wrzuca … (Czr).

odpoczynek – ‘czas przeznaczony na 
regenerację organizmu, nabranie sił’: 
odpoczynek taki … pokrzepinie … 
pokrzepinie siły … nie … (Czr); zob. 
pokrzepinie.

odpus – ‘uroczystość religijna związana 
z lokalnym patronem; odpust’: no bo 
tam … jak tak … teroz to już tak … 
tych zimniaków nie przebiera … ale 
jak tak … na Wojciecha … na odpus … 
tyn … tam jechali … no to tam jag 
matka miała tam … ze Skrzetuszewa 

Slownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa_Justyna Kobus_2018.indd   101 2019-02-26   15:05:47



102

O

pochodziła … no to tam spotkali sie … 
to tam … znajóme przeważnie na 
odpustwie (!) dzieś tam … nie … no 
i co robicie tam? … no … my tam prze-
biromy pyrki … krómka nóm została 
jeszcze … nie … (Gor).

odrabiać [odrobiać] – ‘spłacać długi lub 
przyjęte zobowiązania pracą, zwykle 
w polu’: no odrobek … no to … […] tag 
jak … moja mama tag jak … jeżeli ten 
hektar jej ktoś posiek koniami no to 
musiaa potem za tom maszyne iź odro-
bić … do nastempnych … i to tak … […] 
mioł hektary … a mioł te dwa hektary 
coś … zaź ni miał ani kónia nic … bo 
to dawniej kónie były … nie … no to za 
jedyn dziń jag jachoł … dwiema (!) ko-
niami … parom kóni i […] do tego … to 
trzy dni musioł odrobiać za to … (Grb).

odradzać sie – ‘o ziemniakach: wyrastać 
z łupin lub ze starych ziemniaków’: kie-
dyś to nawed mówili … że … że [ziem-
niaki] to sie odrodzajóm … a to óne sie 
nie odrodzały te zimniaki … ino chodziło 
o to … że jag ukrajoł z duży … to ona 
była zdrowa … bo jak był dobry rok … 
a chore pyrki już takie były tam zwiruso-
wane … no to duże urosły … i te takie te 
wszyskie … co miały być do sadzynio … 
to były chore … nie … a zdrowa urosła 
ta dużo … no … a dzisi już tego nie 
robióm … bo to sóm odmiany … i przede 
wszyskim mechaniczne sadzynie … ona 
musi bydź okróngła … nie … (Gor); zob. 
odmładzać, naddawać.

odrobek – ‘rzecz. od: odrabiać’: rencznie 
to ja-ktoź miał mały kawałek … a nie 
chciał iź na odrobek … no to … no 
to musiał sam … kosom … (Grb); no 
odrobek … no to … […] tag jak … 
moja mama tag jak … jeżeli ten hektar 
jej ktoś posiek koniami no to musiaa 

potem za tom maszyne iź odrobić … 
do nastempnych … i to tak … […] 
mioł hektary … a mioł te dwa hektary 
coś … zaź ni miał ani kónia nic … bo 
to dawniej kónie były … nie … no to za 
jedyn dziń jag jachoł … dwiema (!) ko-
niami … parom kóni i […] do tego … to 
trzy dni musioł odrobiać za to … (Grb).

odrobiać zob. odrabiać.

odstawiać – ‘tu: przekazywać do 
mleczarni’: zależy ile kto miał tego 
mleka … nie … no … bo jak ktoź miał 
dużo mleka to odstawiał do mleczarni 
no to do kany … kane sie wpuszczało 
do studni żeby to było wtedy w ten … 
chłodzenie … […] a że my mieliśmy 
jednom tom krowe tośmy mleka nie od-
stawiali bo dla … przy … to była krowa 
żywicielka … (Gor); to u naz jak był 
piec właśnie wenglowy no to to siadłe 
mleko gdzieś tam z boku na tym … 
na tej nagrzanej płycie sobie stało no 
i jag już tak sie zaczeła oddzielać ta 
serwatka od tej … no od tego sera no 
to czea było to przecedzić właśnie 
też do tej pieluchy … do tej tetry … 
(Gor); u nas stało z boku na piecu … 
jak był ciepły piec … żeby po prostu 
to sie ogrzało … żeby sie oddzieliła ta 
serwatka od tego twarogu … potem sie 
przecedzało do takiej tetry znowuż … 
tak sie nazy… to mówiło … no i po-
wstała grupka sera … nie … (Gor).

oficerki – ‘buty ze skóry na niskim ob-
casie, z wysokimi cholewami’: butów … 
oficerków … (Grb); i to ze starych 
takich zrobili buty … właśnie z tyh ofi-
cerków tych skórkowych … (Grb).

ogarninty – ‘dobrze ułożony, dobrze 
zgrabiony’: jak [siano] było w kup-
kach … a jak dyszcz popadoł … kupka 
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była ogarninto to tag nie przemokła … 
(Gor).

ogon [ogón] – ‘tylna, wydłużona, zwykle 
wąska część ciała, służąca do odgania-
nia owadów itd., wykorzystywana przez 
ludzi m.in. w celach spożywczych’: 
ogon albo sie przywionzało bo jak 
sie obijał … [krowa] oganiaa … no … 
przywionzała ogon do te … do tego … 
[…] do nogi … no … jak sie oganiała 
od much to później można było tym 
czystym ogonem dostać też … nie … 
(Gor); z ogona [wieprzowego] była 
zupa … (Gor); no winc świnia ma midź 
ogon podwininty … jag jes zdrowo … 
a jag już ogon opuszczo … mo prosto 
ogón … nie podwininty … to coź ji 
jes … wiendz nie jes zdrowo … nie … 
świnia musi miedź ogon … jak zdrowo 
świnia to ogon zwinienty … i zawsze do 
góry … nie … a jag już ogón opusz-
czóny … to znaczy że jes tyn … że 
jes coź jes … tam … nie jes dobrze … 
(Gor).

ogón zob. ogon.

ogórek – ‘warzywo spożywane na su-
rowo, w postaci kiszonej lub konser-
wowej’: najczenściej w ogrodzie to som 
uprawiane różne … no marchew … 
pietruszka … ogórek … koperek … 
(Czr).

ogószóny – ‘o świni: pozbawiona przy-
tomności na skutek silnego uderzenia 
w głowę’: no … dostoł [świniak] … 
oguszóny był … i poderznyli … nie … 
i krew spuszczali … (Gor).

ogród – ‘miejsce w obrębie zabudowań 
lub w ich pobliżu przeznaczone do 
uprawy owoców, warzyw, kwiatów itp.’: 
ogródek … w ogródku … marchew 

i pietruszka … uprawiane w ogro-
dach … (Czr); najczenściej w ogrodzie 
to som uprawiane różne … no mar-
chew … pietruszka … ogórek … kope-
rek … (Czr); ogród … ogród … w ogro-
dzie rosnom … warzywa w ogródku 
przydomowym … albo takim dzie… 
działkowym … na ogródku działkowym 
albo … albo domowy ogródek … (Czr); 
wie pani … my żyjemy w obrembie 
swojego ogrodu i ja tutaj co tam mam 
te swoje haczki gracki i … i koniec … 
nie … (Gor); zob. ogródek.

ogródek – ‘miejsce w obrębie zabudo-
wań lub w ich pobliżu przeznaczone 
do uprawy owoców, warzyw, kwiatów 
itp.’: chyba że gdzieś tam w końcie 
gdzieź jakieś pokrzywy w ogródku 
komuź rosnom i idzie je wyciońć … 
(Czr); ogródek … w ogródku … 
marchew i pietruszka … uprawiane 
w ogrodach … (Czr); ogród … ogród … 
w ogrodzie rosnom … warzywa 
w ogródku przydomowym … albo ta-
kim dzie… działkowym … na ogródku 
działkowym albo … albo domowy 
ogródek … (Czr); z ty biedy se posa-
dziła gdzieś tam w ogródku … nie … te 
strużynki … bo ni miała … no ni miała 
pyrów … a ni miała dać co dzieciakom 
jeść … a zez tych strużynów no pyry 
miała okropne … (Grb); już ostatnie 
dwadzieścia lat to już nie widzio-
łym żeby ktoś pyrki krajoł … no … 
tam ktoś … miał … i tam sobie dzieś 
w ogródku sadziuł … miał czterdzieści 
kierzków … a miał czydzieści pińć pyr-
ków … no to przekrajoł … wtedy miał 
te kierzki wszyskie … (Gor); zob. ogród.

uojć zob. uoć

okienko – ‘zdr. od: okno’: na arfie … 
była taka zbita arfa i sie położyło na 
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helke i … na … z woza i do okienka 
i leciały … sie sypało i masami … (Brz) 
(Czr).

okienko zsypowe – ‘otwierana część 
boku wozu, służąca do zsypywania 
ziemniaków’: b.c. (Czr).

okożuszały – ‘im. od: okożuszyć sie’: ten 
twaróg właśnie taki zgliwiały abo tutaj 
jak sie mówi okożuszały … on sie musi 
okożuszyć … okożuszały … (Gor); zob. 
zgliwiały.

okożuszyć sie – ‘o twarogu: ulec 
rozkładowi i zmienić konsystencję 
na półpłynną’: ten twaróg właśnie 
taki zgliwiały abo tutaj jak sie mówi 
okożuszały … on sie musi okożuszyć… 
okożuszały … (Gor); zob. gliwieć.

okólnik – ‘zewnętrzny, ogrodzony 
wybieg dla zwierząt’: okólnik … na 
zawnontrz to był okólnik … u noz 
nazywali … nie … a w środku to jes 
patyk … nie … to tam sóm przegrody … 
nie … (Gor); no … ale tyż musiały 
być … przegrody mić porobióne w tym 
okólniku … bo … albo na zmiane … bo 
świnie majóm to do siebie … że jag óna 
jes … obcygo patyka już nie weźnie … 
ona musi mić … ona musi być w tym … 
musi być … każdo oddzielnie … nie … 
no to tam zaś … trudno majóm sie przy-
zwyczaić … żeby sie nie gryzły … (Gor); 
ta-ak tero te okólniki tam majóm ino 
te … tam nie nazywajom okólnik … no 
wybieg do kóni … nie … to tam tyż do 
innych zwierzónt tyż … to nazywali okól-
nik … nie … downi do kóni to tyż inaczy 
nie nazywali jag okólnik … jak teroz jes 
wybieg … no … (Gor); zob. wybieg.

okropny – ‘tu o ziemniakach: potężne, 
silne, rozrośnięte’: z ty biedy se posa-

dziła gdzieś tam w ogródku … nie … te 
strużynki … bo ni miała … no ni miała 
pyrów … a ni miała dać co dzieciakom 
jeść … a zez tych strużynów no pyry 
miała okropne … (Grb).

omłot – ‘oddzielanie ziarna od plew’: 
on [koń] poruszał maszyne chyba 
tom młoc karnie żeby to … to zboże 
tam tego a na zewnontrz właśnie był 
taki kierat czy tyn manyż … bo aż tag 
i tak … no i czea było za tym koniem 
w kółko wolniutko chodzić żeby tam 
było … było można te omłoty skoń-
czyć … nie … (Gor); zob. młócenie.

opalanie – ‘sposób usuwania sierści 
z zabitej świni za pomocą ognia’: 
[sierść świni usuwało się] przez oparze-
nie i skrobanie … lub opalanie … (Nid).

oparzenie – ‘rzecz. od: oparzyć’: [sierść 
świni usuwało się] przez oparzenie 
i skrobanie … lub opalanie … (Nid).

oparzyć – ‘oblać gorącą wodą w celu 
usunięcia sierści z zabitej świni’: oblać 
gotowanom wodom … oparzyć … no 
i wykonywać … dalsze czenści … nie … 
(Nid); no jeszczy zabijómy tradycyj-
nie … bo som ludzie co nie zabijajom … 
nie … no normalnie świniaka zabije … 
ugotowali wode … oparzyli … go 
oskrobali … (Gor).

opołka [uopołka] – ‘naczynie z ziarnem 
umieszczone na pasku, służące do 
siewu ręcznego’: no mieli takie … 
po prostu sie nazywało opołka … na 
szyje … nie … paseg i tom opołkom 
nieśli i siali rencznie … albo w płach-
tach … o … tyż nieraz … w przeście-
radłah albo w … na takiej uopołce … 
opołka sie tak to nazywała … albo 
płachta … (Czr).
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oprysk – ‘środek ochrony roślin; sub-
stancja chwastobójcza, grzybobójcza, 
owadobójcza itd.; także: czynność 
opryskiwania takim środkiem’: obor-
nik … no … nawozy też były … ale nie 
tyle co teroz … oprysku ja nie pa-
mientom jak za dziecioka … a! … (Grb); 
no … to było do oprysku … (Gor).

opryskiwacz – ‘urządzenie służące 
do rozprowadzania oprysku na polu 
uprawnym’: to jes ta Olza … tag jag 
napisane opryskiwacz taki był typowo 
na konia … (Gor).

opylać – ‘rozprowadzać proszkowe 
środki przeciwko szkodnikom’: znowu 
ziemniaki? … no o… opyla sie … wy-
piela sie … haka … hak… (Brz).

orać [uorać] – ‘wykonywać podstawową 
czynność uprawową, mającą na celu 
odwrócenie i pokruszenie górnej 
warstwy gleby, wykonywana za pomocą 
różnego rodzaju pługów’: orać czeba 
dokładnie … (Czr); cały dzień … to 
wiency zaś … i jedyn uorał już a drugi 
a reszte w koło chodziło i rozrzucała … 
(Grb); zob. zaorać.

oranie – ‘rzecz. od: orać’: od rana ludzie 
przychodzili pomagali … sadziło sie 
koszykami … nie sadzarkom … […] no 
jak byłam młodsza to miaam … dwa-
dzieścia lat przeszło też sadziłam … 
pyry w koszyku nosiłam po polu … po 
órce … po oraniu … cienżko było bo to 
było mienko a czea było kosz dźwi-
gać … (Brz) (Nid).

orczyk – ‘drewniany drążek zaopa-
trzony w żelazne kółka lub haki, 
służący do łączenia narzędzia lub ma-
szyny rolniczej z koniem’: no … jej … 
ojciec … ojciec zabijał … to wisiało tak 

chyba … on miał taki orczyk tam … on 
jak sobie wyczyścił … (Gor); orczyk 
tu … nie … albo barczyk … to jez 
jedno i to samo … nie … i to wisiało 
chyba przez te … ojciec zawsze jak 
z pracy przyjechał to to … po południu 
zabito … wieczorem … to wisiało do 
nastempnego dnia żeby odgazowało to 
mienso żeby … późnij było dzielone … 
(Gor) (Grb); zob. barczyk, bark.

orka [órka, uorka] – ‘podstawowa czyn-
ność uprawowa, mająca na celu od-
wrócenie i pokruszenie górnej warstwy 
gleby, wykonywana za pomocą różnego 
rodzaju pługów’: no jak byłam młodsza 
to miaam … dwadzieścia lat przeszło 
też sadziłam … pyry w koszyku nosiłam 
po polu … po órce … po oraniu … 
cienżko było bo to było mienko a czea 
było kosz dźwigać … (Brz); ślepować 
tam uorki żeby sie te ubiły to … (Grb); 

jeszcze jo mom szeździesiónd lat … za 
koniami chodziłym … a teroz sóm takie 
traktory … że siejom bez uorki … nie … 
i rośnie … (Gor) (Czr).

oscze zob. ostrze.

osełka [uosełka] – ‘fabrycznie wykonany 
kamień służący do ostrzenia kosy’: a tu 
jez uosełka zaroz pani pokaże … (Grb); 
u nas tutaj jag ja siengałam właśnie 
pamieńciom to [żniwa] jeszcze były jak 
kosił kosom … i tom kose jeszcze mamy 
i osełke też mamy … tak … (Gor); na 
babce i to trzea było wyklepadź a póź-
niej osełkom przeciongnońć … (Gor); 
takom marburke na to nazywaliy … ta-
-ag osełka … ino to było takie kwadra-
towe i bardzo gładkie … (Gor); na pole 
to mieli osełki … a tak to naklepoł … 
jag mu sie już stympiła to w południe 
troche poklepoł … zwłaszcza jak 
trawe siekli … to pamientóm jeszcze 
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jak taki byłóm … to w południe klepoł 
troche … nie … a tak to nie … to mieli 
osełki … i tag ludzie dbali … żeby te 
kose miał dobro … żeby tego oszcza 
nie ździrać … żeby dugo wyczymaa … 
to pirsze jag mioł naklepane … to 
drewnianom osełkom oszczył … potym 
wzión już miał takom cemyntowóm … 
nie … a z poczontku żeby już nie 
ścirać tegó naklepanió za mocno … 
tylko wyrównywać … to mioł takóm … 
twarde drzewo i takie ponarzynane 
piłkóm było … nie … i tym pooszczył … 
(Gor); osełke to moczali we wodzie 
żeby óna … jag już tylko kosa to wincy 
zbirała … (Gor); bo to łónke jak siekli 
to tak przyważnie że … do … w jednóm 
stróne i zachodzili … nie … no to jak 
przyszed na koniec … no to sobie tam 
umoczuł te osełke … naoszczuł … 
(Gor); to jo nie pamientóm … może 
przedtym kiedyś … jak siekli jak to 
oni mówili downi … na morgi siekli … 
nie … to może i tyż … żeby tam … bo 

to i dugie pola były … nie … nieraz na 
tyh majóntkowych polach siekli … no 
to óni tam mieli pole dugie … nie … 
u nos było krótsze … to jak zachodzili 
z jedny … z jednygó kónca … bo to 
siekli z jednygó końca zachodzili … 
no to mioł tam dwieście metrów czy 
ileś … no to mu tam te … ta wilgoć w ty 
osełce starczyła … ale jag mioł cztery-
sta albo tyluźmetrowe pole to ona mu 
wyschła … to on musioł mieć ze sobóm 
wcionż … nie … (Gor).

oset – ‘chwast o różowo-fioletowych 
kwiatach i liściach zakończonych cier-
niami’: komosa … no i ostu to tyż było 
dużo dawni … teraz nie ma tego … ale 
dawni to było bardzo … (Grb); to polne 
chwasty … […] to jes komosa … i co 
tam jeszcze? … ógnicha … nie wiem 
jak to sie tam dokładnie nazywa … 
oset … perz … (Czr).

oskrobać – ‘oczyścić przez skrobanie, 
zdrapywanie’: no jeszczy zabijómy 
tradycyjnie … bo som ludzie co nie za-
bijajom … nie … no normalnie świniaka 
zabije … ugotowali wode … oparzyli … 
go oskrobali … (Gor); na raszcze … 
dechach … na leżónco … […] no to tak 
coś jak tero som palety … nie … jak pa-
lety te drewnianne som … od ładowanio 
tych towarów … nie … no na takie coś 
sie świniaka przewróciło … nie … no 
i tam woda odchodziła … i oskroboł 
jednóm stronom … drugom … powie-
sił … wnyntrzności wyjół … (Gor).

oskubać – ‘pozbawić piór; tu: o zabitym 
drobiu’: czeba jom [kurę] oskubać … wy-
patroszyć … wypukać … no i wtenczaz 
nadaje sie do przygotowania … (Nid).

ostrze [oscze, oszcze] – ‘część robocza 
narzędzia do krojenia, ostra, tnąca 

Osełka (fot. J. Kobus)

Slownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa_Justyna Kobus_2018.indd   106 2019-02-26   15:05:48



O

krawędź, ostry koniec narzędzia lub 
jego części roboczej’: no to jes właśnie 
chyba ta czenś … oscze do … do 
cieńcia ale jak to sie nazywało to … to 
naprawde pani nie powiem … (Gor); 
poczekaj … to była kosa … a tu czubek 
chyba … tu ostrze … (Gor); to oszcze 
[brzytwy] musiało być bardzo deli-
katne … ciniutkie … nie … żeby to nie 
darło … bo jak by tam … zombków ni 
mogło być tam … musiaa tam bydź ide-
alnie … oszcze tam tylko ciniutkie … 
(Gor); od czubka … to było całe oszcze 
[kosy] … pintka od pintki … (Gor); 
babka była … no … wbity takie coś … 
tu miało pintke … oszcze … i to był 
wbity w taki dzieź na ty wysokości … 
może troszke wyży … (Gor); ludzie 
dbali … żeby te kose miał dobro … 
żeby tego oszcza nie ździrać … (Gor).

oszcze zob. ostrze.

oś – ‘część łącząca koła wozu’: do 
środka woza … tam do tych … jak sóm 
te osie … i jes tam tyn … nie … to na 
środku woza mieli jakiś hok … i tam do 
tegó przywiónzali [drąg] … nie … (Gor) 
(Czr). 

ość [oś] – ‘kłująca część kłosa’: oś … 
ości na to mówili … wonsy… (Czr); zob. 
wons.

oszczyć [uoszczyć] – ‘pocierając o coś, 
zwykle o specjalny kamień, odpo-
wiednio szlifując, czynić coś ostrym, 
przywracać czemuś zdolność kłucia, 
cięcia, kaleczenia’: no to [brzytwę] na 
pasku oszczyli … mieli takom marburke 
specjalnom … nie … (Gor); żeby te kose 
miał dobro … żeby tego oszcza nie 
ździrać … żeby dugo wyczymaa … to 
pirsze jag mioł naklepane … to drew-
nianom osełkom oszczył … (Gor) (Grb).

otwór – ‘tu: wejście, którym kury do-
stają się do kurnika’: [kury wchodzą] 
przez otwór … (Nid).

owiać – ‘oczyścić zboże za pomocą 
wiatru wytwarzanego przez maszynę’: 
owiać … owiadź młonkiem … na 
wiat … czy na śmigi … (Czr); zob. 
oczyszczać, oczyścić.

owies – ‘jeden z podstawowych ga-
tunków zboża, rodzaj kłosa – wiecha’: 
owies sie kosi na pokos … (Czr).
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ógnicha – ‘pospolity chwast upraw 
jarych, kwitnący na żółto’: to polne 
chwasty … […] to jes komosa … i co 
tam jeszcze? … ógnicha … nie wiem 

jak to sie tam dokładnie nazywa … 
oset … perz … (Czr).

órka zob. orka.
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pałonk [pałónk] – ‘tu: metalowy pręt 
nakładany na kosę do koszenia zboża’: 
tu … i do tych tak że te … taki pałonk 
był … nawed nawet takie … jag jeszcze 
te piersze takie jakby zymby takie 
duże … a niektórzy taki pałonk z drutu 
robili … (Grb); tyko pałónk … jak było 
zboże polegninte … albo … późni 
to zakłodali tyn pałóng jag już siekły 
maszyny … i czeba było obsic brzegi … 
nie … no to te groty nie zdawały 
egzaminu … bo było przechylóne … 
a tak to óni zawsze zaczynali tag jak 
było przechylóne to prostopadle … 
jak te graty mieli … zboże zawsze sie 
pochyli w jednó stróne … to prosto-
padle do tego siekli tak … nie … a jak 
obsikali to nie zawsze pasowało … 
nie … (Gor); zboże sie przeważnie tag 
przechylyło troche … to tak zaczynali 
prostopadle … i tyn pałónk był tyn … że 
jak siekło to te zboże o te stojonce sie 
opierało … (Gor); zob. pałónczek.

pałónczek – ‘zdr. od: pałąk’: te wyginane 
to tuty było do … tuty … to te groty to 
oni nazywali … to do układanio tegó … 
do układanió tego zboża … to były 
te groty … albo taki pałónczek zakło-
dali jeszczy tu … w tyn sposób taki 
pał ónczek tu … zamias tych grotów … 
(Gor); zob. pałónk.

pałónk zob. pałonk.

pantofel – ‘obuwie przeznaczone do 
chodzenia po domu, kapeć’: bo pan-
tofle to były ta jag laczki … (Grb); zob. 
laczek.

parnik – ‘duże urządzenie do gotowania 
na parze ziemniaków wchodzących 
w skład karmy dla zwierząt gospodar-
skich’: a to parnik … a to stary … […] 
mam jeszcze dobry … na chodzie … 
a tyn jez rezerwa … to taka rezerwa … 
(Gor); zob. parownik.

parno – ‘gorąco, duszno’: tylko jag 
myśmy mówili jag one … jak było tak 
parno to krowy … cienżkie powietrze 
było czy przed burzom … a że krowy sie 
wybzykały … krowy sie wybzykały … 
uciekały z pastwiska do domu … (Gor).

parownik – ‘duże urządzenie do go-
towania na parze ziemniaków wcho-
dzących w skład karmy dla zwierząt 
gospodarskich’: dawnij to trzy razy włó-
czyli … krymrowali i jeszy (!) jag orał 
kóniem to jedyn szed … czy dzieciak 
czy dorosły … i zbierał gdzie spotkał te 
pyreczke … i sie cieszył wieczorem że 
nazbierał na parownik … (Grb); nazbie-
rał na parownik pyrów i … nie … (Grb); 
zob. parnik.

parówka – ‘dawna maszyna do młóce-
nia zboża’: maszyny te parówki jak to 
mówili … (Grb); u nas byuła dziesiontka 
parówka … (Grb); dwie panie co … ro-
stwionzywały te snopki … nie … te po-
wronsła … podawały temu panu co … 
co wpuszczał w tom parówke … (Grb); 
zob. kolcówka, końcówka, młoc karnia.

parzonka – ‘zgrupiona krew wieprzowa 
parzona z kaszą’: a byly (!) takie tutuj … 
ci tam zwłaszcza ze wschodu … czy 
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dzieś … to oni te parzónke robili … tak 
sparzuł … nie … to ón ten krew dopiro 
wyjmował jak se świnioka przeżnół … 
i takom zgrupionom … nie … i to razym 
z kaszóm parzył … nie … i to nazywali 
parzónka … no to tak … no to sie … po 
taniochom (!) … to sie … dziwnie to wy-
glóndało … ale w jedzyniu to było tyż 
dobre … tyko że to cimne jes … nie … 
kaszanka to jes tako u nos cimnijsza … 
ale tako troche  brónzowo … a u nich 
to takie wyszło jak ta kawa … nie … 
cimne … (Gor).

parzyć – ‘zalewać gorącą wodą’: gotuje 
sie mienso … parzy sie kasze dolewa sie 
krew i jes kaszanka … (Nid).

pas – 1. ‘część łącząca urządzenie 
napędzające z napędzanym’: jag na 
przykład z ciongnika to pas przycho-
dził a … a … a z tego kieratu to też 
jakieś tam … no jakieś tam połoncze-
nie było … tego też nie pamientam 
naprawde … (Czr); ale tu już jez ma 
kółko to na pasach … no … a tu jes … 
na renczne … i tu sita som … o … 
(Grb); 2. ‘część składowa uprzęży’: 
u nos były te … to nazywali pószory … 
bo prawdziwy to jez uprzóndz … 
nie … no to było tak … że … tu miał 
taki szyrszy pas … to to na pierś … 
nie … i na krzyżu mioł dwa takie pasy 
poprzeczne … nie … i do tegó była 
juździnica i lycki założóne … i na 
tym poprzecznym pasie … to miał 
dwa kółka … nie … (Gor); no to była 
pierś … to była pierś … nie … bo to 
była pierś … to był taki pas … że … 
to w tyn sposób wyglondało [poka-
zuje] … tutej … a na kóniu było dwa 
pasy na środku … że to mu trzymało … 
żeby … i to mu musiało być tak dopa-
sowane … żeby ni miał za wysoko … 
bo by sie dławił … (Gor); zob. pasek.

pasek – ‘część składowa uprzęży’: 
musi być tag idealnie na pierś dopa-
sowane … to były tam co kawałeg 
otwory … i spinka … ta-ak pasek do 
spodni … sie przesuwało … nie … żeby 
ón … bo jak kóń tam był … cinki … abo 
grubszy … no to i pószoreg musiał mu 
dopasować … albo na przykład troche 
schód … a przez zime przybroł … to tyż 
tyn pasek trzeba było jednóm dziurke 
popuścić … żeby ta pierś spadła na 
dół … bo by sie dławił jakby ciongnół … 
nie … bo by mu za wysoko pod szyje 
singoł … nie … (Gor); zob. pas.

pasinie – ‘rzecz. od: paść’: no to 
przebirali [ziemniaki] … jadalne … 
sadzónki … a reszte było do pasinio … 
nie … (Gor).

pasnik – ‘naczynie, do którego wrzuca 
się żarcie dla świń’: b.c. (Nid); zob. 
koryto.

pastuch – ‘elektryczne ogrodzenie 
wokół pastwiska’: a teraz to nie wiem 
czy by tak dzieciak wytrzymał cztery 
godziny i tak chodził so (!) w koło … 
z pieskiem i z kijem i tak … i żeby 
[krowy] nigdzie w szkode nie weszły … 
bo nie było pastuchów ani ogro-
dzone … (Grb).

paswisko – ‘teren, na którym pasie się 
bydło’: no tam to było … albo paswi-
sko albo łónka … wszysko jedno dzie 
tam … tak że paśli … (Gor).

pasza – ‘karma, jedzenie dla zwierząt’: 
poplón może bydź i na pasze wykorzy-
stany … i do zaorania … (Czr); tak … 
troche … i sie zetnie i dla … dla … 
pasze dla bydła i … reszte zaorać … 
(Czr); woda plus pasza … (Nid); zob. 
futer, karma.
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paś zob. paść.

paść [paś] – ‘pilnować, doglądać bydła 
na pastwisku’: pasłem krowy … […] 
była krowa … pies … i ja … (Gor); na 
rowie sie pasło … każdy … jeszcze 
wtedy rowy sie dzierżawiło od gminy … 
(Gor); bo tam gdzie myśmy paśli to były 
stawki i torfowiska … takie rowy … no 
to zależy … jak była woda to tam także 
popijały te wode … nie … same se po-
szły … jak było goronco to sie chłodziły 
nawet w tym … nie … (Gor); teroz tam 
nig nie chce krów paś … a downi krowy 
czeba było cały czas paś … nie … jak 
chodziłym do szkoły … no … (Gor).

patyk – ‘wydzielone pomieszczenie 
w chlewie dla kilku lub jednej świni’: 
[w chlewie] to sóm tyko patyki … i to 
wszysko … (Gor) (Nid); zob. boks, prze-
groda, zagroda.

pedał – ‘element części napędowej 
różnych urządzeń, uruchamiany za 
pomocą wywierania nacisku nogą’: 
wrzeciono … to koło takie na pewno 
było [w kołowrotku] … […] i tyn pedał 
tak … to wszysko jes … (Gor).

pegieer – ‘państwowe gospodarstwo 
rolne, PGR’: szefle … na szefle to cho-
dzili … […] na pegieery coź jak brali … 
na szefle chodzili … co zostało to se 
zbierali … (Grb); no to tyż robiom te 
duże pegieery … (Grb).

peklowanie – ‘rzecz. od: peklować; 
konserwować mięso przy użyciu 
soli, saletry i przypraw’: później było 
wendzenie czy tam peklowanie … bo 
też prondu nie było przecież … Jezu 
kochany … (Gor).

peklowiny – ‘mięso zakonserwowane 
przy użyciu soli, saletry i przypraw’: 
no ale mienso to sie potem układało 
w beczki i sie soliło i … […] peklo-
wało … peklowiny … (Gor).

pelenie zob. pielenie.

pelić zob. pielić.

pendzelek – ‘tu: czerwona ozdoba bata 
umieszczana na nim w celu ochrony 
przed urokami’: pendzelek … czer-
wony … […] żeby nie … mówili … ocio-
towało czy coś … (Grb); kokardki … 
pendzelki z wełny zrobione … (Grb).

perz [pyrz] – ‘pospolity chwast polny 
z rodziny wiechlinowatych, o rozbudo-
wanym systemie kłączy podziemnych’: 
to polne chwasty … […] to jes ko-
mosa … i co tam jeszcze? … ógnicha … 
nie wiem jak to sie tam dokładnie 
nazywa … oset … perz … (Czr) (Brz).

Patyki w chlewie (fot. M. Fabrowska 
i N. Jankowiak)
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piać – ‘wydawać głos; tu: o kurze, która 
zniosła jajko’: pieje … robi ko ko-ko-
-ko … (Nid).

piec – ‘element wyposażenia kuchni, 
służący do ogrzewania, gotowania’: 
z łónk wykopywało sie i … na takie … 
raszki … kładki … i to sie suszyło … po 
wysuszeniu sie brało do … pieca … do 
palenia … (Brz); wycióngnoł [wiech-
cie] na piec położył … sie wyschły i … 
przecież to tyż zaparowało jak cały 
dziń w tym chodziuł czy … czy ten do 
lasu czy tego … (Grb); to u naz jak był 
piec właśnie wenglowy no to to siadłe 
mleko gdzieś tam z boku na tym … 
na tej nagrzanej płycie sobie stało … 
(Gor); u nas stało z boku na piecu … 
jak był ciepły piec … żeby po prostu 
to sie ogrzało … żeby sie oddzieliła ta 
serwatka od tego twarogu … potem sie 
przecedzało do takiej tetry znowuż … 
tak sie nazy… to mówiło … no i po-
wstała grupka sera … nie … (Gor).

pielenie [pelenie, pylenie] – ‘rzecz. od: 
pielić’: to jes taki piernik … […] do 
buraków pielenia głównie to był … bo 
teraz to jest zupełnie co innego wia-
domo … (Gor) (Czr); zob. pelenie.

pielić [pelić] – ‘usuwać chwasty 
spomiędzy upraw’: no wyrywać … 
pelić … (Brz) (Czr); zob. pelić, wyrywać, 
wypielać.

piernik – ‘tu: maszyna do pielenia 
buraków’: to jes taki piernik … […] do 
buraków pielenia głównie to był … bo 
teraz to jest zupełnie co innego wia-
domo … (Gor).

pierś – 1. ‘część kurczaka, kury’: potem 
piersi … uda … no szyja … skrzydła … 
wszysko … (Nid); 2. ‘część uprzęży, pas 
na piersi konia’: no to była pierś … to 
była pierś … nie … bo to była pierś … 
to był taki pas … że … to w tyn sposób 
wyglondało [pokazuje] … tutej … a na 

Piec (fot. M. Kosińska i J. Konieczka)
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kóniu było dwa pasy na środku … że to 
mu trzymało … żeby … i to mu musiało 
być tak dopasowane … żeby ni miał 
za wysoko … bo by sie dławił … i nie 
za nisko … bo by nogami ciongnoł … 
nie … musi być tag idealnie na pierś 
dopasowane … to były tam co kawałeg 
otwory … i spinka … ta-ak pasek do 
spodni … sie przesuwało … nie … żeby 
ón … bo jak kóń tam był … cinki … abo 
grubszy … no to i pószoreg musiał mu 
dopasować … albo na przykład troche 
schód … a przez zime przybroł … to tyż 
tyn pasek trzeba było jednóm dziurke 
popuścić … żeby ta pierś spadła na 
dół … bo by sie dławił jakby ciongnół … 
nie … bo by mu za wysoko pod szyje 
singoł … nie … (Gor); pierś była tak 
w koło … to były pasy … i do barczyka 
zakłodane to … nie … a barczyk za 
hok … czy za wóz … i już kóń buł 
ubrany … nie … (Gor).

pierścień – ‘tu: metalowa obrączka 
służąca do połączenia metalowej części 
kosy z kosiskiem’: no pierścień to to jes 
do zabijanio … (Grb).

pierze – ‘pióra i puch okrywające ciało 
ptaków’: no [są pióra] długie i krót-
kie … no chyba takie … no nie … nie 
wiem nawet … czyli puch … pierze 
i puch … no … (Nid).

pies – 1. ‘dawny drewniany przyrząd 
do zdejmowania butów’: ojciedz 
mioł tego psa … mioł ale to już … 
[…] jeszczy tuty to … tu wkłodoł a tu 
mioł takie … przyczymywoł tu se … 
takim … takom rur… do tego była że 
masz tu takie dusze (!) … tag miał 
zaokronglone te na noge … to wzioł 
se przyczymoł a tu ściongoł ten but … 
(Grb); 2. ‘zwierzę hodowane na wsi 
w celu pilnowania obejścia’: tyn pies 

tam wlecioł z … zaś tam [kot] siedzioł 
w dojarce … zaś tam mówie taki rumot 
tam był a tyn pies […?] na koty jag nie 
wiem … (Grb); cuo tam kod i piez mo 
w domu do szukanio … ma swoje … 
szopów wszyndzie … […] majom tyla (!) 
wszystkiego … źrydź musi dostać … 
wszysko … a nie żeby sie po domach 
szwyndał … (Grb); pasłem krowy … […] 
była krowa … pies … i ja … (Gor); zob. 
piesek.

piesek – ‘zdr. od: pies’: a teraz to nie 
wiem czy by tak dzieciak wytrzymał 
cztery godziny i tak chodził so (!) 
w koło … z pieskiem i z kijem i tak … 
i żeby [krowy] nigdzie w szkode nie 
weszły … bo nie było pastuchów ani 
ogrodzone … (Grb); zob. pies.

pietruszka – ‘warzywo o białym 
korzeniu spichrzowym, wchodzące 
w skład tzw. włoszczyzny’: najczenściej 
w ogrodzie to som uprawiane różne … 
no marchew … pietruszka … ogórek … 
koperek … (Czr) (Brz).

pijawka – ‘zwierzę wodne, zaopa-
trzone w przyssawkę, odżywiające się 
krwią ludzką i zwierzęcą’: jag myśmy 
sie w torfowiskach kompali to one też 
tylko że nie… jak pijawka sie przycze-
piła … nie … no … ale co człowieg 
miał zrobidź jak było goronco … nie … 
no … (Gor); no ale myśmy znali to 
wszystko tam … nie … no ale od 
małego … pamientam jak sie pijawki 
usuwa … jak sie komuś przyczepi 
pijawka? … […] czeba nasiusiać … 
[…] tak … odpadnie … bo to słone … 
no … no … (Gor).

piłka – ‘tu: mała piła’: a z poczontku 
żeby już nie ścirać tegó naklepanió 
za mocno … tylko wyrównywać … to 
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mioł takóm … twarde drzewo i takie 
ponarzynane piłkóm było … nie … i tym 
pooszczył … (Gor).

pinionżek – ‘zdr. od: pieniądz’: żeby 
sobie zarobić zawsze co już byłam 
ubrana do szkoły i … i tam coś … 
nie … dostałam pinionżków za to … to 
całe dwa miesionce … i od szejściu lat 
pasłam krowy … to siedem sztuk … 
osiem … (Grb).

pintka – 1. ‘najszerszy koniec metalo-
wej części kosy’: pintka to mówili tu … 
na kóniec tych … oszcza … (Gor); to 
ojciec godoł … że pintkom siec … nie 
samym czubkim … nie … (Gor); od 
czubka … to było całe oszcze … pintka 
od pintki … (Gor); pintka to był tyn ko-
niec ty kosy … to była pintka … (Gor); 
2. ‘część tzw. babki do klepania kosy, 
na niej opiera się ostrze kosy’: babka 
była … no … wbity takie coś … tu 
miało pintke … oszcze … i to był wbity 
w taki dzieź na ty wysokości … może 
troszke wyży … (Gor).

piń – ‘pionowa dolna część stogu’: stóg 
jag układali … nie … to noprzód był 
tam tyn … piń nazywali to … a potym 
czubek był … to dopiro w tyn czubek 
tag utkli dróng … nie … […] no … to 
tyn stóg to sie nazywało piń … tyn 
okróngły bez … bez skosu … nie … 
sup … piń … no bo to tak wyglóndało 
jak piń … prosto … a dopiro potym 
czubeg robili … (Gor); zob. sup.

piskle – ‘młode kury tuż po wylęgu’: ale 
tu potem som małe to piskle … nie … 
[…] no … wykluwane z jajka … nie … 
(Nid).

piwnica – ‘pomieszczenie pod budyn-
kiem; tu: przeznaczone do przechowy-

wania ziemniaków’: w tym … pomiesz-
czeniach … piwnicach … w sklepie 
nazywano … (Brz); zjeżdżalnia z wozu 
do piwnicy … arfa … (Czr); zob. sklep.

platforma – ‘płaska pozioma powierzch-
nia wozu; także o wozie bez boków’: to 
platforma tako … nie … do tego … do 
snopków … o … platforma … to tu nie 
mieliście takiego czegóś … (Grb).

plewa – ‘odpadki z młócenia zbóż’: no 
to jag mówili: plewy … (Grb); bo plewy 
to były te drobne … te drobne takie … 
miał … czyli plewy były osobno i krzy-
żok też osobno … (Grb) (Czr).

płachta – ‘tkanina płócienna do nosze-
nia ziarna podczas siewu ręcznego 
lub ziemniaków podczas sadzenia’: no 
mieli takie … po prostu sie nazywało 
opołka … na szyje … nie … paseg 
i tom opołkom nieśli i siali rencznie … 
albo w płachtach … o … tyż nieraz … 
w prześcieradłah albo w … na takiej uo-
połce … opołka sie tak to nazywała … 
albo płachta … (Czr); dawniej z płachty 
co tak … to trawe wiency tam z płachty 
siali … (Grb); na poczontku no to … 
w koszykah albo … mówie co były czy 
jakieś takie chyba wielkie fartuchy czy 
płachty czy coź że sie chodziło i w te 
dołki sie rencznie sadziło te ziemniaki 
i przydeptywało … nie … no a potem 
czea było to zaradlić tag myśle … (Gor).

płoza – ‘część korpusu pługa zapew-
niająca mu stabilizację w czasie orki’: 
lemiesz … odkłodnia … płozy musi 
mieć [pług] … (Grb).

pług – ‘konne lub ciągnikowe narzędzie 
rolnicze, służące do orania, którego za-
sadniczą część stanowi korpus płużny 
składający się ze stalowego lemiesza, 
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podcinającego skiby ziemi, i z odkład-
nicy, odwracającej i kruszącej te skiby’: 
to wszysko jes … jak bym miał konie 
zakłodadź a własnego puga ni mom 
i tero szalownik sprzedołym stary … 
a tak to wszysko jes do koni … (Grb); 
jaki wuja miał sprzentu (!) tak powiem 
nie wiem … może ten pug i ta brona 
była … konia zawsze żeśmy poży-
czali … (Gor); ci którzy mieli przecież 
wienksze gospodarstwa to to wszysko 
tym konikiem w tom i z powortem z … 
i tym jednym pługiem … (Gor) (Czr) 
(Nid); zob. szalownik.

płytka orka – ‘pierwsza, powierzch-
niowa orka wykonywana zaraz po 
sprzęcie głównych zbóż’: płytka orka 
to jesz szalowanie … (Czr); zob. orka, 
podorywka, szalowanie.

podbieraczka – ‘kobieta pracująca przy 
żniwach, która zbiera skoszone zboże 
i wiąże w snopki’: no to idzie druga 
osoba za kosiarzem i podbiera to zboże 
i wionże … […] podbiera … zboże pod-
biera … podbieraczka … (Czr).

podbierać – ‘podnosić garść zboża 
w celu związania w snopek’: no to 
idzie druga osoba za kosiarzem i pod-
biera to zboże i wionże … […] pod-
biera … zboże podbiera … (Czr); zob. 
łapkować.

poddasze – ‘pomieszczenie między 
ostatnią kondygnacją a dachem bu-
dynku’: no … stodoła składa sie z bo-
jewiska … z bojewiska … zez somsie-
ków … no i poddaszo … nie … (Czr).

podlać – ‘dostarczyć wody roślinom’: 
b.c. (Brz).

podlewać – ‘dostarczać wody roślinom’: 
b.c. (Brz) (Czr).

podobiadek – ‘posiłek między śniada-
niem a obiadem’: to podobiadeg albo 
podwieczorek … (Czr).

podorywka – ‘pierwsza, płytka orka wy-
konywana zaraz po sprzęcie głównych 
zbóż’: b.c. (Czr); zob. orka, płytka orka, 
szalowanie.

podrzynać – ‘o gardle zabijanej świni: 
podcinać’: no … dostoł [świniak] … 
oguszóny był … i poderznyli … nie … 
i krew spuszczali … (Gor); u nas pod-
rzynali … widziałóm że niktórzy mieli 
takie szpikulce … i gó tam … oguszył 
i gó dopiro tam … nie … tym … a u nos 
to podrzynajóm i krew wypuszczajóm na 
zewnóntrz … do miski … i z tegó robiom 
te kaszanki … tam to … nie … salceson 
cimny … to z tegó robióm … (Gor).

podstawa – ‘początek konstrukcji 
stogu’: b.c. (Gor).

poduorać – ‘wykonać płytką orkę’: 
po żniwach czeba było poduorać … 
i ubrónować bo tero brona a tero włó… 
włóczynie sie robi … jes wokół jes 
tegó … (Grb).

podwieczorek – ‘posiłek między obia-
dem a kolacją’: to podobiadeg albo 
podwieczorek … (Czr).

Pług (fot. M. Fabrowska i N. Jankowiak)
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podwórze [podwyrze] – ‘teren między 
zabudowaniami gospodarskimi’: a to 
on wam powie bo teraz jez inaczej i … 
i … jakieś tam inne som i … i tego … 
to do niego zgłosicie sie … tam dalij 
na podwórze pójdziecie … (Czr); 
każde podwórze było takie że zawsze 
obok tego budynku gospodarczego 
była kupa gnoju … (Gor); żeby [wóz] 
schowany był … na tym … jak tam … 
tym … co dziń jeździli to stojoł na pod-
wyrzu … ale jag już przyszła jesiń … co 
nie był używany co dzień … to go tam 
wpychali … nie … (Gor).

podwyrze zob. podwórze.

pogoda – ‘ogół warunków i zjawisk 
atmosferycznych w danej chwili, w da-
nym dniu, tygodniu itd.’: zależnie od 
pogody … tag jak tam dobro pogoda 
no to se pińć … sześ dni poradziła 
uschnońć … jak dobrze tam przewra-
cał … nie … (Gor).

pojenie – ‘rzecz. od: poić; dawać pić’: 
do pojenia … [krowy] najpierw do 
pojenia … (Gor).

pokos – ‘pas skoszonego zboża’: żeby 
z tego pokosu zrobić w miare takom 
sterte tego zboża żeby było potem 
można iś (!) i zwionzać … bo najpierw 
szły osoby tag jag ja … (Gor).

pokrzepinie – ‘regeneracja organizmu, 
nabranie sił’: odpoczynek taki … po-
krzepinie … pokrzepinie siły … nie … 
(Czr); zob. odpoczynek.

pokrzywa – ‘roślina zielna postrzegana 
jako chwast o parzących liściach’: 
chyba że gdzieś tam w końcie gdzieź 
jakieś pokrzywy w ogródku komuź 

rosnom i idzie je wyciońć … (Czr); zie-
lone i wszysko kosili … pokrzywy … 
(Grb).

polasek – ‘policzek wieprzowy’: z tych 
polasków to sie robiło … u naz mó-
wili … smażonke … na bieżonco … 
tag jak że była wyżerka od razu … na 
pierszy dzień świniobicia to ojciec 
wyciongał polendwice … (Gor).

pole – ‘teren poza zabudowaniami 
gospodarskimi, przeznaczony pod 
uprawę’: a to jes kupa na polu zro-
biona z obornika kupa … bo sterta to 
jes zimniaków … (Czr); no to już jes 
pole uprawne … uprawione … pole 
uprawione … (Czr); jak sie takie pole 
nazywa … oj nie pamientam już tego… 
(Czr); od rana ludzie przychodzili po-
magali … sadziło sie koszykami … nie 
sadzarkom … […] no jak byłam młodsza 
to miaam … dwadzieścia lat przeszło 
też sadziłam … pyry w koszyku nosiłam 
po polu … po órce … po oraniu … 
 cienżko było bo to było mienko a czea 
było kosz dźwigać … (Brz); a dzisiej 
idzie wszystko w pole … (Grb); no bo 
tego … pod maszynom wszysko zielsko 
byłoe … a dzisiaj wszysko rosiane po 
polu … (Grb); na polu … z pótora 
tygodnia stało … i potem zwozili … 
drabiniaste wozy były … nie … i to 
koniami … te … układali i … jeden po-
dawał i … podawał te snopki i … kucier 
jechoł … nie … tym wozem i … i zwo-
zili te … (Grb); tata raz pamientom … 
bo ciocia nie miała dzieci a tyż roz-
wieźli … pewno dwa hektary … nie … 
i była sama … i tata naz obudził rano 
o piontey i mówi: chodźcie … widełki 
nam … każdy do wzrostu nom tam doł 
takie co ja miałam … najmłodsza … no 
to najlekciejsze … o pionty to do ósmy 
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rana połowe tego polu (!) … tata tylko 
nam z tych kupeg na  wienksze a my po 
boku i żeśmy … nie … rozrzucali na 
drobno … (Grb); powonzy były … a to 
jak sie słome woziłoe … tak to … z pola 
to za dużo bałaganu … […] to muszom 
przyciongać … (Grb); i ten gnój potem 
na wóz i na pole i znowuż na te kupki 
na tym … na tym polu … czea było 
wziońś widły i to wszysko porozrzu-
cać … nie … no a potem znowuż za-
orać … (Gor); wie pani … my nie … my 
nie obrabiamy pola … nasz … nasz … 
nasz hektar ziemi jes wydzierża-
wiony … tak że wie pani … my żyjemy 
w obrembie swojego ogrodu i ja tutaj 
co tam mam te swoje haczki gracki i … 
i koniec … nie … (Gor); to jo nie pa-
mientóm … może przedtym kiedyś … 
jak siekli jak to oni mówili downi … na 
morgi siekli … nie … to może i tyż … 
żeby tam … bo to i dugie pola były … 
nie … nieraz na tyh majóntkowych po-
lach siekli … no to óni tam mieli pole 
dugie … nie … u nos było krótsze … 
to jak zachodzili z jedny … z jednygó 
kónca … bo to siekli z jednygó końca 
zachodzili … no to mioł tam dwieście 
metrów czy ileś … no to mu tam te … 
ta wilgoć w ty osełce starczyła … ale jag 
mioł czterysta albo tyluźmetrowe pole 
to ona mu wyschła … to on musioł 
mieć ze sobóm wcionż … nie … (Gor).

polegninty – ‘o zbożu: przyduszone 
przez wiatr i deszcz’: jak było zboże 
polegninte … albo … późni to zakłodali 
tyn pałóng jag już siekły maszyny … 
i czeba było obsic brzegi … nie … no 
to te groty nie zdawały egzaminu … 
bo było przechylóne … (Gor); poleg-
ninte … polegninte … no to u noz mó-
wili na to polegninte … dobrze jak było 
tyko polegninte a nie przyrośninte do 

zimi … bo były i przerośninte … to tam 
kiełkowało już i rosło … nie … (Gor).

polny – ‘przym. od: pole’: to polne 
chwasty … […] to jes komosa … i co 
tam jeszcze? … ógnicha … nie wiem 
jak to sie tam dokładnie nazywa … 
oset … perz … (Czr).

pomidor – ‘popularne warzywo o mię-
sistych czerwono-pomarańczowych 
owocach’: b.c. (Brz).

pomocnica – ‘osoba płci żeńskiej wyko-
nująca różne prace w polu i w gospo-
darstiwe’: gospodyni … albo pomoc-
nica … (Brz); zob. gospodyni, kobieta, 
rolniczka.

ponarzynane – ‘ponacinane’: a z po-
czontku żeby już nie ścirać tegó na-
klepanió za mocno … tylko wyrówny-
wać … to mioł takóm … twarde drzewo 
i takie ponarzynane piłkóm było … 
nie … i tym pooszczył … (Gor).

poobsiekać – ‘posiec, ściąć zboże’: 
poobsiekadź musieli hektary … (Grb); 
zob. posiec, skosić.

poplon [poplón] – ‘rośliny uprawiane 
w polu w okresie między sprzętem 
a siewem dwóch roślin uprawianych na 
tym samym polu jako plony główne’: 
poplón może bydź i na pasze wykorzy-
stany … i do zaorania … (Czr); poślady 
używano do … na poplon … i do 
karminia iwyntarza … (Czr).

poplón zob. poplon.

poprzerywać – ‘powyrywać rośliny zbyt 
gęsto rosnące w celu umożliwienia 
prawidłowego wzrostu pozostałym 
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uprawom’: b.c. (Czr); zob. przerwać, 
przerywać.

porcjowanie – ‘dzielenie na kawałki 
świni po zabiciu’: b.c. (Nid).

porozrzucać – ‘ciskać w różne strony’: 
każde podwórze było takie że zawsze 
obok tego budynku gospodarczego 
była kupa gnoju … i ten gnój potem na 
wóz i na pole i znowuż na te kupki na 
tym … na tym polu … czea było wziońś 
widły i to wszysko porozrzucać … 
nie … no a potem znowuż zaorać … 
(Gor); zob. rozrzucać, roztrzonsać, 
rozszlusować. 

porybić – ‘zrobić fale, ząbki na ostrzu 
kosy wskutek nieprawidłowego kle-
pania’: bo to porybił to sie nazywało 
jak zómbki porybiuł … bo za mocno 
uderzył … i óna napynkła … ona ni 
miała prawy pynknóńć ta kosa … ona 
musiaa być tak wyklepano idealnie 
jak papiór… wszyńdzie równo … a jag 
uderzył to ona pynkła … to oszcze … 
nie … no i zómbki porobił takie … no 
porybiuł … bo to wyglondało jag łuski 
od ryby … óna miaa bydź idealnie 
równa a wyglondała jak te … te ryby co 
majóm te do góry … nie … to majom jak 
sie rozłoży to majom jedno wyży drugie 
niży … no to tak było … (Gor).

posadzić – ‘umieścić nasiona lub 
sadzonki roślin w ziemi; zasadzić’: 
jak była tegó … byle te uoczko … czea 
dobrom strużyne zro… byle te uoczka to 
uocinali (!) byle to posadzić … (Grb).

posiec – ‘pościnać, tu: zboże’: żniwa tag 
jak … jako dziecko no to musioł najpierw 
tata obciońć … obciońć kosom … nie … 
żeby to trawiarka tam czy ta śmigłówka to 
posiekła … (Grb); zob. poobsiekać. 

poślad – ‘ziarno gorszego sortu’: od-
pad … odpad … poślady … nie … (Czr); 
poślady używano do … na poplon … 
i do karminia iwyntarza … (Czr) (Grb).

potargany – ‘o słomie z młócenia: 
zmierzwiona, nieuporządkowana’: b.c. 
(Grb).

pouszywać – ‘poszyć, uszyć’: tak … i far-
tuszki takie zez z tego kretonu … nie … 
z kretonu … łanie (!) pouszywane bo 
bardzo ładnie … no … no to sie cieszy-
łam że miałam do szkoły … nie … na 
zmiane mi to zrobiła te fartuszki i te … 
kolorowe nie granatowe bo nie było 
wtedy jeszcze granatowych … (Grb).

powionzać – ‘o słomie: pozwiązywać 
w snopki’: a tag jak teraz to kobiety … 
przydom żniwa no to … to nie ma 
pracy … jedynie gospodyni to tego 
jedzenia pilnuje … bo dmuchawa 
zdmuchnie zboże … kombaj wymóci … 
prasa powionże … (Grb).

powonz – ‘drąg zabezpieczający siano 
przed spadnięciem z wozu podczas 
transportu’: powonzy były … a to jak 
sie słome woziłoe … tak to … z pola 
to za dużo bałaganu … […] to muszom 
przyciongać … (Grb).

powronsło zob. powrósło.

powrónsło zob. powrósło.

powrósło [powronsło, powrónsło] – ‘ro-
dzaj powrozu, sznura, skręconego ze 
słomy’: no to wionzano takie powrósła 
robiono takie ze słomy … (Czr); po-
wrónsłym ze słomy [wiązano sno-
pek] … nie … (Czr); dwie panie co … 
 rostwionzywały te snopki … nie … te 
powronsła … podawały temu panu 
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co … co wpuszczał w tom parówke … 
(Grb); zob. powrózek.

powróz – ‘tu: o zbożu zawiniętym na 
kosę wskutek nieumiejętnego ko-
szenia’: to groty to mówili na to … 
to żeby jak kosóm sik … żeby to sie 
ukłodało … nie … to … jag umiał to 
dobrze sic … tak dzie to … tak stowiało 
jak kobita szła i wionzała … no to chłop 
ciół i  wionzała … a jak kto ni umiał to 
mówili że powróz … nie … nakryńcił 
powróz … bo jak kryńcił … tom ko-
som zakłodał … to sie nie ukłodało te 
zboże … (Gor).

powrózek – ‘rodzaj powrozu, sznura, 
skręconego ze słomy’: powrózek … tu 
tak po … po wiejsku … powrózek … 
powrózek … (Gor); zob. powrósło.

pószorek – ‘zdr. od: pószor’: musi być 
tag idealnie na pierś dopasowane … 
to były tam co kawałeg otwory … 
i spinka … ta-ak pasek do spodni … 
sie przesuwało … nie … żeby ón … 
bo jak kóń tam był … cinki … abo 
grubszy … no to i pószoreg musiał mu 
dopasować … albo na przykład troche 
schód … a przez zime przybroł … 
to tyż tyn pasek trzeba było jednóm 
dziurke popuścić … żeby ta pierś 
spadła na dół … bo by sie dławił jakby 
ciongnół … nie … bo by mu za wysoko 
pod szyje singoł … nie … (Gor); u nas 
to chomonta nie używali tutyj … jak (!) 
ja już pamientam … mieli tam na górze 
jeszczy takie chomónta … ale to praw-
dopodobnie po wojnie tam coś … bo 
to pószorków nie było … wszysko … 
nie … to tam skońciś … (Gor); zob. 
pószory, sory, uprzóndz.

pószory – ‘uprząż’: u nos były te … to 
nazywali pószory … bo prawdziwy to 

jez uprzóndz … nie … no to było tak … 
że … tu miał taki szyrszy pas … to to 
na pierś … nie … i na krzyżu mioł dwa 
takie pasy poprzeczne … nie … i do 
tegó była juździnica i lycki założóne … 
i na tym poprzecznym pasie … to miał 
dwa kółka … nie … i te licki … jak 
sóm dwa konie … no to sie środkowom 
lycke zakłodało z tegó kółka tu [poka-
zuje] … a z tegó drugigó kónia tu … 
na krzyż … jak sie pociongneło lycke 
prawóm … to łby oba miały w prawo … 
a jak w lewo … to w lewo … nie … no 
i to tam … (Gor); zob. pószorek, sory, 
uprzóndz.

pr – ‘komenda wydawana koniom, 
oznaczająca zatrzymanie się’: bo jo 
wiem jag mówiono na konia … no 
nie wiem tyż tego … […] co mówiono 
tam … czekej … w prawo jez uoć … 
uouć uoć … a w lewo … uoć … w lewo pr 
czy jak … to jak stanoł to pr a w prawo 
jez uoć … a tu w lewo to nie wiem … 
(Czr); uojć w prawo … ksobie w lewo … 
pr stój … (Grb).

pracownica – ‘tu: kobieta wykopująca 
ziemniaki’: pracownica … tó mówiło sie 
na szefle sie szło … na szefle to było … 
(Czr).

prasa – ‘maszyna rolnicza do prasowa-
nia słomy w kostki itp.’: prasa zbiera-
jonca słóme … (Czr); a tag jak teraz to 
kobiety … przydom żniwa no to … to 
nie ma pracy … jedynie gospodyni to 
tego jedzenia pilnuje … bo dmuchawa 
zdmuchnie zboże … kombaj wymóci … 
prasa powionże … (Grb).

prejsok – ‘młode świni, prosię’: cho-
roba grzybowo ta murzónka … to jes 
czarne … czarne ziarno jes … i to jez 
już nawet … kurzy sie to … to takie 
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jes tam … jag uschnie to sie kurzy … 
nie … i to do kurów to trucizna … do 
małych … młodych tam prejsoków 
to trucizna … (Gor); zob. prosiaczek, 
prosie, warchlak.

prond – ‘energia elektryczna’: żelazko na 
wengielki … to to jeszcze na Grabach 
każdy to na dziecioch pamiento … bo 
w szejśdziesiontym siódmym założyli 
tu prond … […] no … pirsze nasze 
wesele było przy prondzie … na wsi 
jak to dawni … nie … (Grb); no … taka 
robota … na poczontku dla dzieciaków 
to było ciekawe no bo jag my tutaj 
konia nie mieliśmy no to jak czea było 
w kółko wolniutko chodzić … ale czea 
było wolniutko nie za szybko nie za 
wolno … no … tak że ten kierat czy 
tam maneż … bo chyba i tag i tak to 
tutaj funkcjonuje … to właściwie chyba 
każdy miał ten kierat tutaj bo to była … 
no … no napend … inaczej jak prondu 
nie było no to jak … jak pracować … 
nie … (Gor); tutaj przecież prond był 
założony w szejśdziesiontym drugim 
roku … (Gor); później było wendzenie 
czy tam peklowanie … bo też prondu 
nie było przecież … Jezu kochany … 
(Gor); u noz nie było jeszcze prondu … 
i te nafte … przynosili … bo jag nie 
było prondu … a bydzie wojna … to nie 
bydzie nafty … nie … (Gor).

prosiaczek – ‘nowo narodzone młode 
świni’: b.c. (Gor); zob. prejsok, prosie, 
warchlak.

prosie – ‘nowo narodzone młode świni’: 
b.c. (Nid); zob. prejsok, prosiaczek, 
warchlak.

proso – ‘roślina uprawna z rodziny 
wiechlinowatych’: nie wiem czy to 
można kłosem nazwać … bo proso 

to rośnie i ma takie … no ale … też to 
kłosy można powiedzieć bo na końcu 
takie takie som inaczej ułożone … (Czr); 
no bo jak tam siekli tam jakieś tam … 
zboża tam inne tam … bo to siekli tam 
proso … coź jeszcze inne … to tam 
inaczy … ale normalne zboże to jedna 
wionzała … nie … (Gor).

prożek – ‘poprzeczna belka grabi, 
w której tkwią zęby’: prożek ze 
 zembami … (Grb).

pryzma – ‘stos obornika składowany na 
polu uprawnym, ewentualnie w obej-
ściu lub poza nim’: kopiec … mogiła 
u naz mówili … (Gor); zagłembinie takie 
kopali … tam na metr … tam ileś … 
tag na szyrokoś kopca … i wybrali na 
sztych zimie … nie … no … i to waśnie 
…. że … bo zaś były przykrywane … to 
troche był w zimi … nie … no i to … 
uformujóm takom … normalnie … 
taki wał … pryzme takom uformu-
jóm … nie … i na to jes przykrywane 
słómóm … i potym zimiom … nie … 
no … i to był kopiec … nie … (Gor).

przebierać [przebirać] – ‘oddzielać 
kiełki od ziemniaków, także: sortować 
ziemniaki na lepsze i gorsze’: no to na 
wiosne przebierali [ziemniaki] … na 
wiosne … i nawet gdy brakowało … 
bo jak była bieda dawniej … (Grb); no 
bo tam … jak tak … teroz to już tak … 
tych zimniaków nie przebiera … ale 
jak tak … na Wojciecha … na odpus … 
tyn … tam jechali … no to tam jag 
matka miała tam … ze Skrzetuszewa 
pochodziła … no to tam spotkali 
sie … to tam … znajóme przeważnie 
na odpustwie (!) dzieś tam … nie … 
no i co robicie tam? … no … my tam 
przebiromy pyrki … krómka nóm 
została jeszcze … nie … bo to ty reszte 
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kopca to krómka … to pamientom do 
dziś … bo krómka jeszcze została … 
już przebrali … o … krómka … aaa … 
już było późno … mówi … sobota … 
i krómke zostawili na poniedzieli … 
i to przez to nazywali krómka … nie … 
(Gor); no to to przebirali [ziemniaki] … 
jadalne … sadzónki … a reszte było 
do pasinio … nie … tyko że jak było … 
czasym wiosna była za ciepło … no 
to tyn … to takie miały kły … że przez 
kopiec przeszły … przez te słóme … 
(Gor); zob. kruszyć.

przebirać zob. przebierać.

przebiśnieg – ‘roślina z rodziny ama-
rylkowatych, wyrastająca spod śniegu 
u schyłku zimy, kwitnąca biało; śnie-
życzka przebiśnieg’: ja wiem co my 
tutaj mamy popularne … od wiosny: 
krokusy … przebiśniegi … szafirki … 
cebulice … co tam jeszcze potem 
rośnie … konwalie … nasturcje … 
z krzewów to bez … (Gor).

przecedzić – ‘oczyścić płyn, tu: mleko, 
z zanieczyszczeń, przelewając go przez 
tkaninę’: czeba przecedzić … […] przez 
gaze … (Gor).

przegroda – ‘tu: wydzielone pomieszcze-
nie dla kilku lub jednej świni’: no to jes 
koryto i zagroda … i tam jes w tym … 
w przegrodzie … (Gor); okólnik … 
na zawnontrz to był okólnik … u noz 
nazywali … nie … a w środku to jes 
patyk … nie … to tam sóm przegrody … 
nie … (Gor); no … ale tyż musiały 
być … przegrody mić porobióne w tym 
okólniku … bo … albo na zmiane … bo 
świnie majóm to do siebie … że jag óna 
jes … obcygo patyka już nie weźnie … 
ona musi mić … ona musi być w tym … 
musi być … każdo oddzielnie … nie … 

no to tam zaś … trudno majóm sie przy-
zwyczaić … żeby sie nie gryzły … (Gor); 
zob. boks, patyk, zagroda.

przemys – ‘masowa, maszynowa pro-
dukcja towarów’: nie no … poszło na 
wsi … przez te ostatnich czterdzieści … 
pińdziesiond lat … no ostatnie zwłasz-
cza dwadzieścia … to sie wszysko tam 
zmieniło … to jes tak skok duży … 
że ni ma tak … bo przemyz już był 
tam … jakieź maszyny musioł mieć … 
wszysko … nie … a rolnictwo to poszło 
tam błyskawicznie do przodu … nie … 
(Gor).

przeorany – ‘zaorany’: noo … długi 
przeorany pas ziemi … (Brz).

przepuchlina – ‘schorzenie polegające 
na nieprawidłowym przemieszcze-
niu się jelit, zwykle na zewnątrz jamy 
brzusznej; przepuklina’: no wypynkłe 
to jak człowiek … przepuchline … to 
znaczy bona pynkła … nie … ta-ak czo-
wiek … przepuchline dostaje … nie … 
[…] najwincy to na przykad (!) straci 
tam dzieś … ale to idzie zrobić … jak 
z tyłu mo to wypynkłe to idzie zrobić … 
najgorszy jak koo cewki moczowy … to 
jes kłopot … bo jag mu bydóm szyć to 
spuchnie i może nie oddadź moczu … 
a jag nie odda to zdechnie … nie … 
to jes kłopot … to już tam … już nidz 
nie idzie mu zrobić wtynczas tam … 
ale tak … to one najwiency majom te 
przepuchliny to majom przy jóndrach … 
nie … tam to … to tam to zeszyjóm … 
jes dobrze … nie … te błone chwyci … 
zeszyje … nie … (Gor).

przerośninty – ‘o zbożu, które zaczęło 
rosnąć w kłosach, zanim zostało 
zebrane z pola’: polegninte … poleg-
ninte … no to u noz mówili na to poleg-
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ninte … dobrze jak było tyko polegninte 
a nie przyrośninte do zimi … bo były 
i przerośninte … to tam kiełkowało już 
i rosło … nie … (Gor).

przerwać – ‘wyrwać rośliny zbyt gęsto 
rosnące w celu umożliwienia prawidło-
wego wzrostu pozostałym uprawom’: 
b.c. (Brz) (Czr); zob. poprzerywać, 
przerywać.

przerwanie – ‘rzecz. od: przerwać’: b.c. (Brz).

przerywać – ‘wyrywać rośliny zbyt gęsto 
rosnące w celu umożliwienia prawidło-
wego wzrostu pozostałym uprawom’: 
b.c. (Brz) (Czr); zob. poprzerywać, 
przerwać.

przerywanie – ‘rzecz. od: przerywać’: 
b.c. (Brz).

przerywka – ‘przerzedzanie zbyt gęsto 
rosnących roślin uprawnych’: prze-
rywka … obróbka … i wybieranie 
[buraków] … (Czr).

prześcieradło – 1. ‘obszerny kawałek ma-
teriału, zwykle będący częścią bielizny 
pościelowej; tu: wykorzystywany pod-
czas siewu ręcznego’: no mieli takie … 
po prostu sie nazywało opołka … na 
szyje … nie … paseg i tom opołkom nie-
śli i siali rencznie … albo w płachtach … 
o … tyż nieraz … w prześcieradłah albo 
w … na takiej uopołce … opołka sie tak 
to nazywała … albo płachta … (Czr); 
2. ‘obszerny kawałek materiału, zwykle 
będący częścią bielizny pościelowej; 
tu: wykorzystywany przy omłocie za 
pomocą cepów’: no to przeważnie 
w stodole młócili … na … na jakiś tam 
prześcieradłach porozkładanych … jakiś 
tam kocach coś … nie nie pamientam … 
nie wiem dobrze … (Czr).

przewodnik – ‘przodownik’: na stonke 
był … a… ale na stónke to my żeśmy 
chodzili … to cała … tu ki… był taki 
pan od … jak sie nazywał pan […] co 
był od tegó? … […] no … ale przewod-
nik taki … (Grb).

przewracać – ‘tu: wzruszać, odwracać 
siano w celu przyspieszenia wysycha-
nia’: o bardzo … bo to przewracali 
dawniej rencznie siano i grabili tyż ren… 
grabiami takimi … (Grb); tag jak tam 
dobro pogoda no to se pińć … sześ dni 
poradziła uschnońć … jak dobrze tam 
przewracał … nie … (Gor).

przodek – ‘przód wozu’: b.c. (Czr); zob. 
tyłek.

przycz – ‘końcowy odcinek pola, na 
którym zawraca się podczas orki’: zaraz 
ci powiem … przycz taki sie robiło … 
przycz … (Czr).

przyczepa – ‘tu: wóz do wożenia ziem-
niaków; wóz na gumowych kołach’: 
przyczepa … skrzynia … (Czr); no 
bo jak zbierali czy coź na te szefle to 
ktoź na ty … na wuozie … bo to dawni 
przyczepy jak teró … odbierał wysypy-
wał i … i liczył ile tych szefli … nie … 
zaś chyba od szefla mieli płacone te … 
(Grb); zob. skrzynia.

przyorać – ‘pokryć ziemią przy użyciu 
pługa’: czeba go [obornik] przyorać … 
(Czr); zob. przyorywać.

przyorywać – ‘pokrywać ziemią przy 
użyciu pługa’: no to sie te kupki 
rorzuca no i wtedy sie przyoruje … 
a widłami sie rorzuca … roztrzonsa o! … 
widłami sie roztrzonsa … nie … (Czr); 
zob. przyorać.
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psiutek – ‘spieszcz. od: pies’: on jes 
przyjazny psiutek … (Gor).

pszenica [pszynica] – ‘jeden z podstawo-
wych gatunków zboża, zwykle o bez-
ościstych kłosach’: a to u nos to sie 
murzónka nazywała … […] to było to … 
jag nie zaprawił … tam w życie tego nie 
było … ale w jynczminiu i w pszynicy … 
jag nie zaprawiuł … zaprawy sóm do 
zboża … jag nie zaprawiuł … to jes 
grzyb … to jes choroba grzybowo … 
(Gor); no można powiedzieć żyto … 
pszenica … (Czr); zob. zboże pszenne.

pszeniczysko – ‘pole, na którym 
w ubiegłym roku rosła pszenica’: zboże 
pszenne … no … pszeniczysko … 
(Czr).

pszenny – ‘przym. od: pszenica’: zboże 
pszenne … no … pszeniczysko … 
(Czr).

pszynica zob. pszenica.

puch – ‘miękkie pióra tworzące spodnią 
osłonę ciała ptaków’: no [są pióra] 
długie i krótkie … no chyba takie … no 
nie … nie wiem nawet … czyli puch … 
pierze i puch … no … (Nid).

pylenie zob. pielenie.

pynknóńć – ‘rozpaść się wskutek uderze-
nia’: bo za mocno uderzył … i óna na-
pynkła … ona ni miała prawy pynknóńć 
ta kosa … (Gor).

pyra – ‘roślina z rodziny psiankowatych, 
pochodząca z Ameryki Płd., upra-
wiana powszechnie na całym świecie 
dla bulw korzeniowych – jadalnych, 
pastewnych i przemysłowych; bulwa 
tej rośliny, ziemniak’: [szefle] no to 

były… zbierały ziemnia… te … te … te 
pyry na … na wy… ścigały sie … (Czr); 
pyry w koszyku nosiłam po polu … 
po órce … po oraniu … cienżko było 
bo to było mienko a czea było kosz 
dźwigać … (Brz); no bo dawniej było … 
ludzie szanowali … czy umłócili worek 
czy dwa … tam jag mówili … nie … 
centnar … no to to … a teroz tam czy … 
jak wybierajom pyry … wybiorom no 
to już nie włóczóm … nie krymrujóm 
a dawnij to trzy razy włóczyli … krymro-
wali i jeszy (!) jag orał kóniem to jedyn 
szed … czy dzieciak czy dorosły … 
i zbierał gdzie spotkał te pyreczke … 
i sie cieszył wieczorem że nazbierał na 
parownik … (Grb); haczka do pyrów 
i haczka do hakanio jes co inygó … 
(Grb); jag óna tam dzieś była tyż 
u jakiegoś gospodorza ale jeszcze jako 
dzieciok to mówi że właśnie ta pani to 
mówi: ze strużynów … bo nie miała … 
tako była bieda że te pyrki zjedli a te 
strużyny posadziła i … […] i pyry 
urosły … z ty biedy se posadziła gdzieś 
tam w ogródku … nie … te strużynki … 
bo ni miała … no ni miała pyrów … 
a ni miała dać co dzieciakom jeść … 
a zez tych strużynów no pyry miała 
okropne … (Grb); to była pyra tako … 
naprawde brzydko … (Grb); te stare 
stonki żeśmy wrzucali do butelki … 
i to potem było zakorkowane … ja nie 
wiem czy to każdy zakopywał czy … że 
one już w tym pozdychały … bo tag jag 
nastympne to potym takim proszkiem 
pończoche brali stylonowom i tag na 
każdy krzak … nie … jag już byłe (!) 
sie … te larwy czerwone były … […] 
ale to śmierdziało … to było trucizna … 
ale dwa tygodnie nie było wolno po 
tym hakać pyrów … nidz nie … to już 
każdy przeszczegoł … oż nie popa-
dało dobrze i nie zmyło … (Grb); moja 
mama do wieczora pyry zbierała i tak … 
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aby ji koszyki odnosili … no a urodziła 
potym na drugi dzień zaro … (Grb); 
zob. pyreczka, pyrka, ziemniak.

pyreczka – ‘zdr. od: pyrka’: no bo 
dawniej było … ludzie szanowali … 
czy umłócili worek czy dwa … tam 
jag mówili … nie … centnar … no to 
to … a teroz tam czy … jak wybierajom 
pyry … wybiorom no to już nie włó-
czóm … nie krymrujóm a dawnij to trzy 
razy włóczyli … krymrowali i jeszy (!) 
jag orał kóniem to jedyn szed … czy 
dzieciak czy dorosły … i zbierał gdzie 
spotkał te pyreczke … i sie cieszył 
wieczorem że nazbierał na parownik … 
(Grb); zob. pyra, pyrka, ziemniak.

pyrka – ‘zdr. od: pyra’: downi wybierki 
godali czy jakoś to … wybierał pyrki … 
(Czr) (Brz); no … tak była uszanowana 
pyrka … (Grb); to sie pyrki naddawały 
jak to było … uod uodmłodzały … (Grb); 
jag óna tam dzieś była tyż u jakiegoś 
gospodorza ale jeszcze jako dzieciok 
to mówi że właśnie ta pani to mówi: ze 
strużynów … bo nie miała … tako była 
bieda że te pyrki zjedli a te strużyny 

posadziła i… […] i pyry urosły … 
z ty biedy se posadziła gdzieś tam 
w ogródku … nie … te strużynki … 
bo ni miała … no ni miała pyrów … 
a ni miała dać co dzieciakom jeść … 
a zez tych strużynów no pyry miała 
okropne … […] no tag ale właśnie że 
tyn monż przyszed z pracy i mówi tak: 
pyrki zjadłaź a strużyny posadziłaś? … 
no a ona mówi: sama nie zjadłam tylko 
dzieci zjadły … nie … (Grb); pyrki to 
w zimie kładli … normalnie w zimie … 
(Gor); no i co robicie tam? … no … my 
tam przebiromy pyrki … (Gor); chore 
pyrki już takie były tam zwirusowane … 
(Gor); ja pamintóm jak krajeli … to 
tam mieli po dziesińć … pitnaście … 
po dziesińć … dwanaście lat … no … 
a późnij … już teroz … już ostatnie 
dwadzieścia lat to już nie widzio-
łym żeby ktoś pyrki krajoł … no … 
tam ktoś … miał … i tam sobie dzieś 
w ogródku sadziuł … miał czterdzieści 
kierzków … a miał czydzieści pińć pyr-
ków … no to przekrajoł … (Gor); zob. 
pyreczka, pyra, ziemniak.

pyrz zob. perz.
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racica – ‘kopyto świni’: racice … […] 
zdejmowało sie … później takie girki 
były robione na galarete … nie … ale 
czym to ojciedz robił … (Gor).

radlić – ‘obsypywać ziemią za pomocą 
radła rośliny uprawne w celu pobudze-
nia ich do wytworzenia podziemnych 
rozłogów i tym samym do zwiększenia 
liczby bulw’: jak sie radliło to sie radlina 
robiła … (Grb).

radlina [redlina] – ‘rosnące w jednej 
linii ziemniaki’: [redlina] to jes … 
zimniaki w równym rzendzie posa-
dzone … (Czr); bo jak sie pojawiła 
stara stonka … nie … to coło (!) wioska 
musiała iść … ale na dwie grupy … to 
buteleczki … takie kwad… pólitrowe 
butelki uwionzane na sznureczku przy 
szyjce i było wlane tyle na … w ty … 
tyle wody i potym chodzilim i to po 
czydziestu ludzi … po czterdziestu … 
i radlina przy radlinie … i te stare 
stonki żeśmy wrzucali do butelki … 
(Grb); jak sie radliło to sie radlina 
robiła … (Grb) (Brz).

radło – ‘urządzenie służące do 
robienia bruzd przy uprawie roślin 
okopowych i do ich obsypywania’: 
to zaś to sie robiło od radła … jak sie 
radliło to sie radlina robiła … (Grb); 
no zaś sie jo przykrywało … bo to 
dzisiej … to dzisiej robi sadzarka … 
a to sie wszysko ryncznie robiło … 
[…] no radłami … były takie radła … 
[…] cały rzónd sie rozpychało … no … 
(Czr) (Gor).

rama – ‘główna część, np. radła, pługa, 
w postaci mocnej, lekkiej konstruk-
cji z rur metalowych, prętów itp., na 
której opierają się poszczególne części 
maszyny’: no to … to jes tako rama co 
zaś sie trzyma po prostu … nie … no … 
(Czr).

rapcie – ‘tu: nogi, łapki kurczaka, kury’: 
stopy to som rapcie … (Nid); zob. stopa.

raszka – 1. ‘rodzaj rusztu, suszarki, na 
której kładło się torf do wysuszenia’: 
z łónk wykopywało sie i … na takie … 
raszki … kładki … i to sie suszyło … 
po wysuszeniu sie brało do … pieca … 
do palenia … (Brz); na tyh raszkach sie 
kładło … (Brz); 2. ‘rodzaj rusztu, su-
szarki, na której kładło się zabitą świnię 
w celu oczyszczenia’: na raszcze … 
dechach … na leżónco … […] no to tak 
coź jak tero som palety … nie … jak pa-
lety te drewnianne som … od ładowanio 
tych towarów … nie … no na takie coś 
sie świniaka przewróciło … nie … no 
i tam woda odchodziła … i oskroboł 
jednóm stronom … drugom … powie-
sił … wnyntrzności wyjół … (Gor).

redlenie – ‘rzecz. od: redlić’: obsypywa-
nie … redlenie … (Czr); zob. obsypy-
wanie.

redlina zob. radlina.

rencznie – ‘za pomocą rąk, rękami; bez 
użycia maszyn’: dawniej rencznie to 
robili … nie … (Czr); no mieli takie … 
po prostu sie nazywało opołka … na 
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szyje … nie … paseg i tom opołkom 
nieśli i siali rencznie … albo w płach-
tach … o … tyż nieraz … w przeście-
radłah albo w … na takiej uopołce … 
opołka sie tak to nazywała … albo 
płachta … (Czr); obornik … […] no 
sie rorzuca … dawnij było rencznie 
a teros … gnojarami sie rozwala … no 
i zaś … (Czr); no też mówie: rencznie 
było rozrzucane … obornik … no to po 
prostu gnój dawnij był a teroz jez obor-
nik … (Czr); o bardzo … bo to przewra-
cali dawniej rencznie siano i grabili tyż 
ren… grabiami takimi … (Grb); rencznie 
to ja ktoź miał mały kawałek … a nie 
chciał iź na odrobek … no to … no 
to musiał sam … kosom … (Grb); na 
poczontku no to … w koszykah albo … 
mówie co były czy jakieś takie chyba 
wielkie fartuchy czy płachty czy coś że 
sie chodziło i w te dołki sie rencznie 
sadziło te ziemniaki i przydeptywało … 
nie … no a potem czea było to zaradlić 
tag myśle … (Gor).

renczny [rynczny] – ‘przym. od: renka’: 
haczka renczna … (Czr); sortowanie 
renczne [ziemniaków] … (Czr); na 
pokos wszysko w ryncznym koszeniu … 
(Czr); ale tu już jez ma kółko to na pa-
sach … no … a tu jes … na renczne … 
i tu sita som … o … (Grb).

reperować – ‘naprawiać’: b.c. (Brz).

robok – ‘owad, robak’: na chudy świni 
sie wsza nie chce czymać … ale na te 
wszy by czea było coś zaradzić … bo … 
no … ona sie trze tak … jak czowiekowi 
przeszkodzajom te roboki … nie … mu-
chy jak gryzóm tyż czowieka … a wszy 
tyż … (Gor).

robota – ‘praca’: no … taka robota … 
na poczontku dla dzieciaków to było 

ciekawe no bo jag my tutaj konia nie 
mieliśmy no to jak czea było w kółko 
wolniutko chodzić … ale czea było 
wolniutko nie za szybko nie za 
wolno … no … tak że ten kierat czy 
tam maneż … bo chyba i tag i tak to 
tutaj funkcjonuje … to właściwie chyba 
każdy miał ten kierat tutaj bo to była … 
no … no napend … inaczej jak prondu 
nie było no to jak … jak pracować … 
nie … (Gor).

rolnictwo – ‘zabiegi związane z uprawą 
ziemi oraz hodowlą zwierząt’: nie no … 
poszło na wsi … przez te ostatnich 
czterdzieści … pińdziesiond lat … no 
ostatnie zwłaszcza dwadzieścia … to 
sie wszysko tam zmieniło … to jes 
tak skok duży … że ni ma tak … bo 
przemyz już był tam … jakieź maszyny 
musioł mieć … wszysko … nie … a rol-
nictwo to poszło tam błyskawicznie do 
przodu … nie … (Gor).

rolniczka – ‘kobieta pracująca na roli, 
mająca gospodarstwo rolne, gospo-
dyni’: chce mi sie śmiać … bo ta jez 
rolniczka … ja nie … (Gor); zob. gospo-
dyni, kobieta, pomocnica.

rolnik – ‘człowiek pracujący na roli, 
mający gospodarstwo rolne, gospo-
darz; tu także: ten, kto sieje zboże’: 
ja nie wiem … zadzwoń do Marysia 
może on bendzie wiedział … on jez 
rolnikiem to on prendzej tam wszysko 
wie jak ten … (Gor) (Czr); zob. chłop, 
gospodarz.

ronczka [rónczka] – ‘krótki uchwyt na 
kosisku’: to co czyma w rynce … tu było 
rónczka … (Gor); ryfka … kliyn do drew-
nianny … do nabicia … i kosa … […] tak 
była kosa … i tu na środku była rónczka … 
(Gor) (Grb); zob. krukiewka, uchwyt.
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rorzucać zob. rozrzucać.

rorzucany – ‘przym. od: ro(z)rzucać’: no 
to po prostu gnój dawnij był a teroz jez 
obornik … no … nie … i … i rorzucany 
rencznie albo tyż teroz jes gnojarka … 
gnojara … (Czr).

rosa – ‘krople wody pokrywające 
rośliny, przedmioty itp. o poranku’: 
bo jag na łónce jes … tak cinko leży … 
to óne … jag jez rosa … mgła … no 
to naćbierze (!) wilgoci … i na sóńcu 
blaknie … (Gor).

rosiany – ‘przym. od: ro(z)siewać’: no 
bo tego … pod maszynom wszysko ziel-
sko byłoe … a dzisiaj wszysko rosiane 
po polu … (Grb).

rosół – ‘wywar z mięsa i warzyw, samo-
dzielne danie lub podstawa innych 
zup’: rosół … mienso … kotlet z kur-
czaka też … (Nid); ziemniaki z so-
sem … rosołem … (Brz).

rostwionzywać – ‘rozwiązywać’: dwie 
panie co … rostwionzywały te snopki … 
nie … te powronsła … podawały temu 
panu co … co wpuszczał w tom pa-
rówke … (Grb).

rotacyjny – ‘o maszynach: pracujące 
na zasadzie ruchu obrotowego’: nie 
wiem … teraz to może som i [pługi] 
jednoskibowe i dwuskibowe … wielo-
skibowe … ale jakie tam jeszcze to już 
tam nie wiem … coś tam jez jeszcze … 
ale co tam jes takie rotacyjne niero-
tacyjne to ja już … to ja już sie nie … 
nie … nie … (Gor) (Nid).

rowek – ‘wgłębienie pozostające za 
pługiem podczas orania‘: to sie mówi 
taki rowek … nie … (Czr).

rower – ‘pojazd napędzany przez mięś-
nie nóg za pomocą pedałów, mający 
zwykle dwa koła, siodełko i kierow-
nicę’: no ja miałam do pionty klasy 
rower ale to był pirszy mój rowerek … 
to jeszcze na jagodach zapracowany … 
to nie było że … znaczy rowerów nie 
było że te… (Grb).

rowerek – ‘zdr. od: rower’: no ja miałam 
do pionty klasy rower ale to był pirszy 
mój rowerek … to jeszcze na jagodach 
zapracowany … to nie było że … zna-
czy rowerów nie było że te… (Grb).

rozbirać – ‘rozkładać, roztrząsać’: na-
przód skosić [trawe] … potym prze-
schło … kupkowali … jeszczy kupki 
rozbirali … i znów kupkowali … na 
kóńcu wozili … nie … (Gor).

rozbiranie – ‘dzielenie zabitej świni na 
części’: potym to sie nazywo rozbira-
nie … no … […] no to … fachowcy to 
to zrobióm szybko … bo ón tak … tak 
se bierze i tam tnie … szynka oddziel-
nie … karkówka oddzielnie … tam 
wszysko … i układa … (Gor).

rozchodnik – ‘roślina z rodziny grubo-
szowatych, płożąca sie nisko po ziemi, 
kwitnąca na żółto; przypisuje się jej 
moc odciągania piorunów’: to wszysko 
jes zasuszone … tu jez rozchodnik … 
tu jez lipa … tu jez modraczek … 
rumianek … i rozchodnik … każde … 
służyły … […] rozchodnik to jak dawnij 
piekli chleb … nie … buła burza … to 
żeby … mówili … od … no żeby piorun 
nie uderzuł … żeby to … rozeszło sie 
wkoo domu … no to kładli do pieca 
rozchodnik … (Grb).

rozczónsnońć – ‘wzruszyć, przewrócić, 
odwrócić siano’: tóm trawe to mu-
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sieli zaś tym … rozczónsnońć … czyli 
na łónce jes skład … no teroz to sóm 
maszyny do tegó że tam jedzie i to 
rorzuca … a przedtym to grabiami 
i widłami wszysko … (Gor).

rozeschnońć – ‘popękać na skutek wy-
suszenia’: jach (!) śli sidz łónke to mieli 
te osełki … i kosy … i młotek brali … 
nie … no i tyn młotek to przyważnie … 
jag na sońcu by rzuciuł to by sie roze-
sech … nie … no to gó w ty wodzie tam 
czymali i zaś te osełke … (Gor).

rozrzucać [rorzucać] – ‘rzucać, ciskać 
w różne strony, roztrząsać’: obornik … 
[…] no sie rorzuca … dawnij było rencz-
nie a teros … gnojarami sie rozwala … 
no i zaś … (Czr); no to sie te kupki 
rorzuca no i wtedy sie przyoruje … 
a widłami sie rorzuca … roztrzonsa o! … 
widłami sie roztrzonsa … nie … (Czr); 
tata raz pamientom … bo ciocia nie 
miała dzieci a tyż rozwieźli … pewno 
dwa hektary … nie … i była sama … 
i tata naz obudził rano o  piontey i mówi: 
chodźcie … widełki nam … każdy do 
wzrostu nom tam doł takie co ja mia-
łam … najmłodsza … no to najlekciej-
sze … o pionty to do ósmy rana połowe 
tego polu (!) … tata tylko nam z tych 
kupeg na wienksze a my po boku i że-
śmy … nie … rozrzucali na drobno … 
(Grb); tóm trawe to musieli zaś tym … 
rozczónsnońć … czyli na łónce jes 
skład … no teroz to sóm maszyny do 
tegó że tam jedzie i to rorzuca … 
a przedtym to grabiami i widłami 
wszysko … (Gor); zob. porozrzucać, 
rozszlusować, roztrzonsać.

rozsiewadż nawozu – ‘maszyna ciągni-
kowa służąca do rozsiewania nawozów 
sztucznych po polu uprawnym’: b.c. 
(Nid).

rozszlusować – ‘rozrzucać’: zaś chodziło 
sie [gnój] rozszlusować … (Grb); zob. 
porozrzucać, rozrzucać,  roztrzonsać.

roztrzonsać – ‘rozrzucać coś wokół’: no 
to sie te kupki rorzuca no i wtedy sie 
przyoruje … a widłami sie rorzuca … 
roztrzonsa o! … widłami sie roz-
trzonsa … nie … (Czr); zob. porozrzu-
cać, rozrzucać, rozszlusowć.

rozwora – ‘drąg łączący przednią i tylną 
część podwozia wozu gospodarskiego, 
służący do regulowania jego długości’: 
u nos to była rozwora … rozcióngali … 
(Gor) (Brz).

rónczka zob. ronczka.

rów – ‘wykop po części porośnięty 
roślinnością, po części wypełniony 
wodą, na którym wypasało się bydło’: 
to można to … […?] kosidź na siano 
te piersze a późnij sie krowe pasło na 

Rozsiewacz nawozu (fot. M. Fabrowska 
i N. Jankowiak)
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tym rowie i to była dzierżawa od gminy 
tych … tyh rowów … nie … to jak 
były aleje kiedyś dzierżawili od gminy 
tag i te … nie … tag my te te rowy … 
a późnij były takie ugory … żeśmy tam 
paśli … takie no … (Gor); bo tam gdzie 
myśmy paśli to były stawki i torfowi-
ska … takie rowy … no to zależy … 
jak była woda to tam także popijały te 
wode … nie … same se poszły … jak 
było goronco to sie chłodziły nawet 
w tym … nie … (Gor); tu jez licho tutaj 
u was … z tym … tu nie ma stawków 
a tam to były rowy i … i ten … jag my-
śmy sie w torfowiskach kompali to one 
też tylko że nie… jak pijawka sie przy-
czepiła … nie … no … ale co człowieg 
miał zrobidź jak było goronco … nie … 
no … (Gor).

róża – ‘roślina ozdobna uprawiana 
w ogrodach, o łodygach i liściach z kol-
cami oraz kwiatach w różnych kolo-
rach, delikatnie pachnących’: b.c. (Brz).

różyczka – ‘zdr. od: róża’: o … tu jes … 
różyczki … ale to wszysko jes zasu-
szone … tu jez rozchodnik … tu jez 
lipa … tu jez modraczek … rumianek … 
i rozchodnik … każde … służyły … […] 
lipe na herbate … różyczki … no też … 
różnie robiom … (Grb).

rumianek – ‘roślina z rodziny astrowa-
tych, powszechna na łąkach i ugorach, 
mająca szerokie zastosowanie w zioło-
lecznictwie; wykorzystywany do wypla-
tania wianków na święta maryjne lub 
na zakończenie oktawy Bożego Ciała’: 
o … tu jes … różyczki … ale to wszysko 
jes zasuszone … tu jez rozchodnik … 
tu jez lipa … tu jez modraczek … 
rumianek … i rozchodnik … każde … 
służyły … […] rumianek do oczu … 
nie … (Grb)

ryczka – ‘stołek wykorzystywany pod-
czas dojenia krów’: ryczka bo to … no 
ryczka bo krowa ryczała i czea było jom 
ten … (Gor); zob. skopek.

ryfka – ‘metalowa obrączka, służąca do 
połączenia metalowej części kosy z ko-
siskiem’: może mi sie przypómni … 
kosa i … na to co nakładali to tako ryfka 
nazywali że to tam … i kliyn drewniany 
zabijali … nie … (Gor); ryfka … kliyn do 
drewnianny … do nabicia … i kosa … 
[…] ta ryfka co nabijali … […] ona tóm 
kosóm … ona tu sie opierała o kosi-
sko … i tu tom ryfke wkładali i kliyn 
wbijali … nie … (Gor).

rygor – ‘posłuch, karność’: my to mie-
liśmy … jak przyjechał do taty nauczy-
ciel to mieliśmy rygor taki … bo jeżeli 
przyjechał to jak … nauczyciel z tatom 
poszed do pokoju to my do kuchni 
a gdyby z tatom usiad w kuchni to my 
do pokoju … nie poszed dzieciok 
suchać co tata rozmowia … z nauczy-
cielem … (Grb).

ryncznie – ‘za pomocą rąk’: no chyba że 
jak to ryncznie wozili to od razu całygo 
nie zwiózł … (Gor); jak sie ryncznie 
sadziło … no to można było kroić … 
(Gor).

rynczny (zob.) renczny.

rynka – ‘kończyna górna człowieka, 
służąca do wykonywania rozmaitych 
czynności’: tam błona … to jes tyko 
mindzy … jak tam … podwieszony tyn 
brzuch … przetnóm skóre … i tam jes 
błona … no to rynkóm rozerwóm … czy 
tam puknóm … nie … ale jak to tak … to 
rynkóm nie rozbierze … nie … te błóne 
to tylko przetnie skóre na brzuchu … 
te błóne rozerwoł … i wnyntrzności wy-
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jnowoł … i to … jak fachowcy … to te 
błóne tak zostowioł delikatnie … żeby 
nie uszkodzidź jelitów … no bo by 
pobrudziuł te minso … no … to tak to 
reszte nie robił nożym ino rynkóm … to 
już nie podar tam … nie skalyczuł (!) … 
bo jak skalyczył … aby ciekło tam … 
już brudne by było … nie … (Gor).

rynkow – ‘część górnej partii ubioru, 
w którą wchodzi ręka’: jeszcze musioł 
być taki na rynkowie … jak to mó-
wiom … emblematy czy coś tam szkoły 
jak to sie nazywało … (Grb).

rzemień [rzymiń] – ‘pas, pasek z grubej 
skóry’: pierwsza … to jes bat … to jes 
rzymiń … nie … (Czr); a to [bijak] było 
takie luźne na takim rzemieniu na 
czymź uwionzane żeby to musiałoe sie 
kryńcić … (Grb).

rzeźnik – ‘człowiek, który robi prze-
twory z mięsa’: dawni to ludzie wszysko 
umieli przyważnie sami … świniobicie 
jes takie samo … ino przychodzi facho-
wiec … nie … przychodzi rzeźnik … 
(Gor); myszka to jes czynś szynki … […] 
tako okrongła kuleczka jez u szynki … 
[…] jag ładnie … ładnie to rzeźnik 
zrobi … to takie  okrónglutkie … i to 
takie … ładny kawałeg miensa … nie … 
(Gor) (Nid).

rzodki – ‘tu: o zębach grabi rozstawio-
nych daleko od siebie’: takie rzodkie te 
grabie … (Grb).

rzymiń zob. rzemień.

rżysko – ‘to, co zostaje przy ziemi 
po skoszeniu zboża’: b.c. (Czr); zob. 
ściernisko.
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sad – ‘teren, na którym rosną drzewa 
i krzewy owocowe’: tutaj na tym polu 
był kiedyś sad … i pomiendzy tym 
sadem te … to pole było wonskie … 
to były rzendy drzew i potem były … 
był sad … tak że wuja kosił … za tym 
sie szło i sie … jak to mówili … kup-
kowano … łapko… łapkowane było … 
(Gor).

sadzarka – ‘maszyna do sadzenia ziem-
niaków’: od rana ludzie przychodzili 
pomagali … sadziło sie koszykami … 
nie sadzarkom … […] no jak byłam 
młodsza to miaam … dwadzieścia lat 
przeszło też sadziłam … pyry w ko-
szyku nosiłam po polu … po órce … 
po oraniu … cienżko było bo to było 
mienko a czea było kosz dźwigać … 
(Brz); sadzarka … mam innom ale ta … 
no jeszcze ludzie takimi sadzom … 
(Gor); no a jag nastały sadzarki … no 
to tegó [krojenia ziemniaków] nie 
szo (!) robić … bo … bo ona nie chwy-
ciła tom … tom płaskóm … nie … (Gor) 
(Czr) (Nid).

sadzeniak – ‘ziemniak przeznaczony 
do sadzenia, sadzonka’: na wiosne 
czea było odkrydź i przko… poprze-
bierać … te sadzeniaki takie mniej-
sze … jak były wienksze to pamientam 
też że niektóre były przekrawane na 
połowe … (Gor) (Brz) (Czr) (Grb); zob. 
sadzonka, siewka.

sadzenie – ‘rzecz. od: sadzić’: od sadze-
nia czeba zaczońć [uprawę ziemnia-
ków] … (Grb) (Czr).

sadzić – ‘umieszczać sadzonki ziemnia-
ków w odpowiednio przygotowanej 
ziemi, tak żeby się przyjęły i rosły’: od 
rana ludzie przychodzili pomagali … 
sadziło sie koszykami … nie sadzar-
kom … […] no jak byłam młodsza to 
miaam … dwadzieścia lat przeszło też 
sadziłam … pyry w koszyku nosiłam po 
polu … po órce … po oraniu … cienżko 
było bo to było mienko a czea było kosz 
dźwigać … (Brz); na dwie stopy sa-
dzili … […] dziecioki tyż pomogały … 
to zawsze tata tłumaczył na … dwie 
stopy som … (Grb); sie chodziło i w te 
dołki sie rencznie sadziło te ziemniaki 
i przydeptywało … nie … (Gor); już 
ostatnie dwadzieścia lat to już nie wi-
dziołym żeby ktoś pyrki krajoł … no … 
tam ktoś … miał … i tam sobie dzieś 
w ogródku sadziuł … miał czterdzie-
ści kierzków … a miał czydzieści pińć 
pyrków … no to przekrajoł … wtedy 
miał te kierzki wszyskie … (Gor); jak sie 
ryncznie sadziło … no to można było 
kroić … (Gor).

sadzonka [sadzónka] – ‘młoda ro-
ślina przeznaczona do sadzenia; tu: 
ziemniak’: tag jag u nas w domu no 
to właśnie mama … brakowało tych 
sadzonków to kroiła … a babcia pa-
mientom przyjechaa z Czernieewa (!) 
i mówi że: to ino powinnaś te tyłki po-
odkrować … (Grb); no to to przebirali 
[ziemniaki] … jadalne … sadzónki … 
a reszte było do pasinio … nie … tyko 
że jak było … czasym wiosna była za 
ciepło … no to tyn … to takie miały 
kły … że przez kopiec przeszły … 
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przez te słóme … (Gor) (Czr); zob. 
sadzeniak, siewka.

sadzónka zob. sadzonka.

sadzynie – ‘rzecz. od: sadzić’: jak 
dużo pyrka była to tylko końcówke 
[odkroili] … z tymi oczkami … nie … 
bo kiełki wychodziły … ale dzisij już 
tego nie robióm … … bo po piersze jez 
mechaniczne sadzynie … a po drugie 
odmiany … już te odmiany to nie sóm 
do krojinio … (Gor); óne były owalne 
takie … i nie krajeli tak [pokazuje] do 
sadzynio … ino tak … (Gor).

sak – ‘element budowy pługa’: wiem 
troche ale tak tyż nie bo to i odkłodnia 
i jakiś … jak to sie nazywo? … sak czy 
tam coś … (Czr).

salceson – ‘produkt wędliniarski otrzy-
mywany z podrobów, kaszy i krwi’: 
kaszanke lubiłem a salcesonu nie 
lubiłem i za bardzo do tej pory nie … 
nie wiem dlaczego … (Gor); słónina 
jez oddzielnie topiony na smalec … 
a te … te reszte tam … no to … to 
tyn … gotowane to robiom kaszanke … 
jag u naz nazywajom … te salcesóny … 
a z tych … no z miensa robiom kieł-
base … nie … to co porozkłodajom to 
kiełbase … (Gor); u nas podrzynali … 
widziałum że niktórzy mieli takie 
szpikulce … i gó tam … oguszył i gó 
dopiro tam … nie … tym … a u nos 
to podrzynajóm i krew wypuszczajóm 
na zewnóntrz … do miski … i z tegó 
robiom te kaszanki … tam to … nie … 
salceson cimny … to z tegó robióm … 
(Gor).

sałata – ‘warzywo o liściach uformo-
wanych w luźne główki’: cebule … 
pietruszke … buraczki … mar-

chewka … sałata … (Brz); marchew … 
pietruszka … sałata … (Czr).

schab – ‘mięso z części grzbietowo-
-lędźwiowej tuszy wieprzowej’: 
no szynka … schab … boczek … 
słonina … łopatka … żeberka … 
wszystko … (Nid); no to rozkłodali … 
na szynki … karkówki … no i tam te 
te … golónka … to wszysko … tam 
odkłodajom boczki … co ma być … […] 
schab … do wyndzynio … no … słónina 
jez oddzielnie topiony na smalec … 
a te … te reszte tam … no to … to 
tyn … gotowane to robiom kaszanke … 
jag u naz nazywajom … te salcesóny … 
a z tych … no z miensa robiom kieł-
base … nie … to co porozkłodajom 
to kiełbase … (Gor); u nos to schab 
z kościom i bez kości jes … teroz idom 
kupować schab … a kiedyś kupowali 
kotlet … nie … (Gor); zob. kotlet.

schnońć – ‘tracić wilgoć; tu: o roślinach’: 
[rośliny bez wody] schnom … wiend-
nom … (Brz).

schwocić – ‘o koniu: doznać choroby 
objawiającej się sztywnieniem nóg’: 
schwocił sie kóń … to sie … jak do-
stoł … na przykład … był spocóny … 
i od razu zimne nogi … to to ochwap 
był … to ón dostoł na nogi … ni móg 
iś (!) na nogach … nie … no … to sie 
schwocił … (Gor).

schwocynie – ‘rzecz. od: schwocić’: 
no to były tam różne metody … bo to 
prawdopodobnie … nawed upuszczali 
kóniowi krwi troche … nie … bo ón 
to mioł … niby tam mu ta krew sie 
zburzyła … czy co … jak za dużo … no 
ale to tag już … przyważnie to musieli 
tam … jak zaroz tam jakieź metody tam 
próbowali to wyszed … a tu na te nogi 
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mioł troche takie … po tym schwocy-
niu zostało mu … bo ón te kopyta tag 
jakoś … wyszły … nie … (Gor).

scyzoryk – ‘krótki, chowający się nóż; 
tu: narzędzie do obcinania liści bura-
ków’: scyzoryk … do ścinania liści … 
(Czr); zob. hajcza, obcinak, ścinacz.

seler – ‘warzywo o białym, aromatycz-
nym, kulistym korzeniu i pierzastych 
liściach, wchodzące w skład tzw. 
włoszczyzny’: kapuste też można … 
w przydomowym … kapuste … seler … 
pietruszka … (Czr).

seradela – ‘roślina pastewna o drobnych 
kwiatach, uprawiana jako poplon’: no 
przeważnie łubin i wyka i co tam … 
seradele … seradela … (Czr).

serce – ‘mięsień odpowiadający za 
pracę układu krążenia; serce zwierząt 
hodowlanych wykorzystywane jest 
w celach spożywczych’: serce też szło 
do kaszanki no … serce to jez najbar-
dziej wypracowany miensień … nie … 
no … on cały czas pracuje … (Gor).

serwatka – ‘płyn pozostający po uzy-
skaniu twarogu ze zsiadłego mleka’: 
twaróg … twaróg … serwatka … (Gor); 
to po już zrobieniu twarogu … ta ser-
watka … (Gor); tu dziś by sie przydała 
właśnie ta serwatka … bo tak se przy-
pomniałam że jak była serwatka to sie 
na talerzyk wlewało serwatke … jakoś 
sie tam przyklejało prze… szklanke 
sie tam przewracało i w tom serwatke 
sie muchy topiły … (Gor); u nas stało 
z boku na piecu … jak był ciepły 
piec … żeby po prostu to sie ogrzało … 
żeby sie oddzieliła ta serwatka od tego 
twarogu … potem sie przecedzało do 
takiej tetry znowuż … tak sie nazy… to 

mówiło … no i powstała grupka sera … 
nie … (Gor).

sfijać – ‘o słomie lub sianie: zwijać, 
prasować’: teroz to [trawa] uschnie i sfi-
jajóm snopki … tam coś tam … wały … 
i zbierajóm … (Gor).

siać – ‘sypać, rzucać ziarno w zaoraną 
lub przekopaną ziemię, ręcznie lub za 
pomocą siewnika’: no mieli takie … 
po prostu sie nazywało opołka … na 
szyje … nie … paseg i tom opołkom nie-
śli i siali rencznie … albo w płachtach … 
o … tyż nieraz … w prześcieradłah albo 
w … na takiej uopołce … opołka sie tak 
to nazywała … albo płachta … (Czr); 
dawniej z płachty co tak … to trawe 
wiency tam z płachty siali … (Grb); 
jeszcze jo mom szeździesiónd lat … za 
koniami chodziłym … a teroz sóm takie 
traktory … że siejom bez uorki … nie … 
i rośnie … (Gor).

siadłe mleko – ‘mleko, które uległo fer-
mentacji’: to u naz jak był piec właśnie 
wenglowy no to to siadłe mleko gdzieś 
tam z boku na tym … na tej nagrzanej 
płycie sobie stało … (Gor); zob. kwaśne 
mleko, mleko, zsiadłe mleko.

sianie – ‘rzecz. od: siać’: czynność wrzu-
cania nasion do ziemi’: a teroz już jes 
siewnik do sianio … nie … wprzód było 
co inne a tero już … (Czr).

siano – ‘wysuszona roślinność tra-
wiasta, pozyskana z łąk, stanowiąca 
paszę dla zwierząt gospodarskich’: 
no dawnij to i przewracali i siano … 
no tak … bo tu ma grabki te małe do 
grabinia a tu som grobie takie tam … 
(Grb); o bardzo … bo to przewracali 
dawniej rencznie siano i grabili tyż ren… 
grabiami takimi … (Grb); to można 
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to … […?] kosidź na siano te piersze 
a późnij sie krowe pasło na tym rowie 
i to była dzierżawa od gminy tych … 
tyh rowów … nie … (Gor); mówili że 
siano musi sparować … (Gor); jag ono 
przeskło (!) to znów złożyli … przez 
to ty siano … jak tam teroz … teroz 
takiego siana ni ma … chyba że tyn … 
że dyż nie padoł … to jak tam poka-
zujom jak sie w telewizji tam … „Noce 
i dnie” … jak te siano takie … prawie 
zielone było … nie … bo one w tych 
kupkach było … i óne nie tyn … i te 
kupki rozwaliyli … óne nie zdónżyło … 
bo jag na łónce jes … tak cinko leży … 
to óne … jag jez rosa … mgła … no 
to naćbierze (!) wilgoci … i na sóńcu 
blaknie … a jak było w tych kupkach to 
nie zblakło … było prawie zielone … 
cimne … takie ładne … teroz to już tyj 
metody nie robióm … bo kiedy by to … 
to maszyna wjedzie … rorzuci … nie … 
(Gor); drobie zakłodali … i to wozili … 
siano wozili … i te … zboże … (Gor); 
a tu był kafer i w tyn kafer tam kładli to 
siano i odgorniali … (Gor).

siara – ‘pierwsze mleko po ocieleniu 
się krowy’: to sie używało do robienia 
bancków czy czegoś takiego co sie pie-
kło … […] to jes taki jak … podobne do 
racucha troszke … […] to sie do tego 
siare brało … (Gor).

sic zob. siec.

siec [sic] – ‘kosić, ścinać zboże, trawę 
itp.’: no a potem to już kółko siekło 
takie … no bo nie mieliśmy swoich … 
(Grb); trowiarkami siekli … my trawiar-
kóm siekli … (Grb); bo już za moich 
czasów kosami tag nie siekli … (Gor); 
to groty to mówili na to … to żeby jak 
kosóm sik … żeby to sie ukłodało … 
nie … to … jag umiał to dobrze sic … 

tak dzie to … tak stowiało jak kobita 
szła i wionzała … no to chłop ciół 
i wionzała … a jak kto ni umiał to mówili 
że powróz … nie … nakryńcił powróz … 
bo jak kryńcił … tom kosom zakłodał … 
to sie nie ukłodało te zboże … (Gor); 
bo to musioł tak … po troszku … 
a tak to zrobił takóm szpiralke … nie … 
i już mu ni siekła dobrze … bo to jak 
sieknie cały dziń tóm kosóm … nie … 
to było wielkie znaczynie … jag on 
umioł naoszczyć … umioł naklepać … 
no to kosiuł … nie … bo teroz jak tam 
sie troche brzynknie … to ona tam 
siecze albo nie siecze … nie … udaje 
że siecze … nie … ale jak cały dziń 
tóm kosóm siekli … no to musieli mić 
kose … nie … (Gor); jach (!) śli sidz 
łónke to mieli te osełki … i kosy … 
i młotek brali … nie … (Gor); to jo 
nie pamientóm … może przedtym 
kiedyś … jak siekli jak to oni mówili 
downi … na morgi siekli … nie … 
to może i tyż … żeby tam … bo to 
i dugie pola były … nie … nieraz na 
tyh majóntkowych polach siekli … no 
to óni tam mieli pole dugie … nie … 
u nos było krótsze … to jak zachodzili 
z jedny … z jednygó kóńca … bo to 
siekli z jednygó końca zachodzili … 
no to mioł tam dwieście metrów czy 
ileś … no to mu tam te … ta wilgoć w ty 
osełce starczyła … ale jag mioł cztery-
sta albo tyluźmetrowe pole to ona mu 
wyschła … to on musioł mieć ze sobóm 
wcionż … nie … (Gor); u nos chodziły 
jedna … musiała mocna kobita być … 
żeby tam … jak był dobry kosiarz … to 
jedna … no tyż tam dwie szły … no to 
tam … zależy co siekli … […] no bo jak 
tam siekli tam jakieś tam … zboża tam 
inne tam … bo to siekli tam proso … 
coź jeszcze inne … to tam inaczy … ale 
normalne zboże to jedna wionzała … 
nie … (Gor); zboże sie przeważnie tak 
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przechylyło troche … to tak zaczynali 
prostopadle … i tyn pałónk był tyn … 
że jak siekło to te zboże o te stojonce 
sie opierało … (Gor); na łapke to siekli 
jak siekli tak … zboże tu rosło … i z ty 
stróny … te ukoszone opirało sie o te 
stojónce jeszcze … i to musioł tak … jak 
kto umioł dobrze sic to tak zacinoł … 
że równiutko to musiało być … a jak 
ktoź nie umiół … to óna chwyciła … ta 
co wiónzała chwyciła … a tu jeszcze sie 
zimi trzymało … bo pociół zómbki … 
nierówno … to sie tag narobiła … bo 
musiaa tam wyrwać to ze zimi … a na 
pokos to było to … że przeważnie to ni-
sze (!) zboże to na pokos siekli … bo … 
jag na pokos siekli no pomogli se sic … 
a wiónzadź mogli późni … to se siek 
tam … nie przeszkadzoł … a tu to mu-
siaa zaroz pozbirać … bo jak drugi sik 
to … ni móg sic … nie … to jechali se 
kawołek … jedna wionzała a drugi sik … 
(Gor); jak trawa była tako stojónco … to 
nad nióm siekli ze wszyskich strón tam 
sobie … a jak była troszke pochylono 
to musioł zachodzić … nie … sik tak 
w te strone jak pochylóno … żeby … 
i to siekli na pokos … odchodziło na 
bok … (Gor); no na buchte no to sie 
wszysko skotłowało … nie … no bo 
było tyż tak … jak tam opowiadali sta-
rzy ludzie … że jak siekli … to nie siekli 
rzyndym … jedyn za drugim … ale jak 
tak te zboże sie tam podjychało … jak 
wiatr przyszed z ty stróny … to każdy 
oddzielnie … bo musieli zachodzić tam 
jag óne jes pochylone … nie … bo tak 
to pod włoz nie ucik … bo zboże było 
dugie … nie … (Gor); zob. kosić, ścinać. 

sieczka – ‘pasza dla zwierząt gospo-
darskich złożona z pociętej słomy, 
siana itp.’: sieczke żneli do krów tam 
w taki basen … (Gor); bo to łónke jak 
siekli to tak przyważnie że … do … 

w jednóm stróne i zachodzili … nie … 
no to jak przyszed na koniec … no to 
sobie tam umoczuł te osełke … na-
oszczuł … (Gor); tam szed do stodoły 
po … bo to kiedyś tam sieczke żnyli … 
we workah nosili … nie … no to tam 
tom furtkóm wchodzili … nie … bramy 
nig nie otwieroł … przez to była ta 
furtka … (Gor).

sieczynie – ‘rzecz. od: siec’: ta-ak do 
sieczynio zboża … to już to mało 
pamintóm … ale jeszcze mieli … bo 
już za moich czasów kosami tag nie 
siekli … (Gor).

sierp [sierp, sirp] – 1. ‘dawne ręczne na-
rzędzie rolnicze do żęcia lub ubierania 
zbóż, traw itp., składające się z półko-
liście wygiętego ostrza osadzonego 
w drewnianej krótkiej rękojeści’: no 
sierp to jes właśnie takie półokrongłe 
narzendzie metalowe no i z drew-
nianym trzonkiem krótkim … (Czr); 
ścinano sierpem … kosom … a późni 
maszyny już wchodziły … (Czr); to 
sierpy były … […] zes półokrongłygo 
metalu i ronczki drewnianny … (Czr); 
no … koszono sierpym … koszono ko-
sóm … i późni maszynami … (Czr).; sir-
pami obcinali [liście buraków] … (Grb); 
2. ‘metalowa część sierpa’: drewniano 
ronczka … a to jes sierp … (Grb).

Sierp (fot. M. Kosińska i J. Konieczka)
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sierp zob. sierp.

siew – ‘rozsypywanie, rozrzucanie 
nasion w przygotowaną glebę za 
pomocą siewników lub ręcznie oraz 
przykrywanie ich ziemią; nasiona’: 
no do siewu czy na monke … o … 
(Grb); aś sie czyściło … to po lewej 
wylatywało osobno ziorka leciały … 
osobno… […] do siewu potem jeszcze 
raz … nie … poślad zleciał … (Grb) 
(Czr) (Brz); zob. nasiono, zboże, ziarno, 
ziorko.

siewka – ‘ziemniak przeznaczony do 
sadzenia, sadzonka’: b.c. (Czr); zob. 
sadzeniak, sadzonka.

siewnik – ‘maszyna rolnicza do wy-
siewania nasion i nawozów mineral-
nych’: no siewnik wrzuca ziarna do 
ziemi … (Czr); a teroz już jes siewnik 
do sianio … nie … wprzód było co 
inne a tero już … (Czr); a zaź już były 
siewniki … (Grb) (Nid).

sirp zob. sierp.

sito – ‘element budowy maszyn służą-
cych do oczyszczania ziarna z plew’: 
sita … i poślad leciał w inne miejsce … 
(Grb).

skiba – 1. ‘pasek ziemi odkładany przez 
pług podczas orania’: no skiba musiała 
sie odłożyć z ziemi … (Gor) (Czr); 
2. ‘część pługa, która odkłada ziemię’: 
b.c. (Czr); zob. lemiesz.

sklep – ‘pomieszczenie pod budyn-
kiem; tu: przeznaczone do prze-
chowywania ziemniaków’: w tym … 
pomieszczeniach … piwnicach … 
w sklepie nazywano … (Brz) (Czr); na 
bog i samemu … bo do sklepu to przez 
arfe … (Grb); zob. piwnica.

skobel – ‘drewniany element, zwykle 
o wydłużonym kształcie, służący do 
zamykania drzwi’: ino bo jak były 
drewnianne … stodoły na sochach … 
to mieli takie hoki drewniane … na 
wysokości … koo ty bramy … i to 
tak był tam … z dwa metry miał tyn 
hok … i w te szagi co trzymały dach … 
to były te sochy … nie … i tam były 
wbite … tyn taki skobel był … i tyn 
hok długi … zabezpieczali … nie … 
(Gor).

skopać – ‘przerzucić ziemię w ogródku 
za pomocą szpadla w celu jej spulch-
nienia’: ziemie należy skopać … 
kopać … (Czr); ziemie trzeba skopadź 
i nawozić … (Czr); zob. kopać.

skopek – 1. ‘stołek wykorzystywany 
podczas dojenia krów’: b.c. (Gor); zob. 
ryczka; 2. ‘wiaderko do dojenia’: skopek 
to też był ten do … to wiaderko czyli 
do … do … do … do … do dojenia 
właśnie tego … (Gor); zob. wiaderko, 
wiadro.

skosić – ‘ściąć zboże, trawę itp. za 
pomocą kosy lub specjalnej maszyny 
rolniczej’: naprzód [trawę] skosić … po-
tym przeschło … kupkowali … jeszczy 

Siewnik do buraków (fot. M. Fabrowska 
i N. Jankowiak)
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kupki rozbirali … i znów kupkowali … 
na kóńcu wozili … nie … (Gor) (Czr); 
zob. obciońć, ściońć, wyciońć, zesic.

skórka – ‘zdr. od: skóra’: i tutaj aby tylko 
skórka tam było już … tak … (Grb).

skórkowy – ‘zrobiony ze skórki, skó-
rzany’: i to ze starych takich zrobili 
buty … właśnie z tyh oficerków tych 
skórkowych … (Grb); zob. skórzany.

skórzany – ‘zrobiony ze skóry’: b.c. 
(Grb); zob. skórkowy.

skrobać – ‘czyścić zabitą świnię z sierści 
przez zdrapywanie’: to na ziemi sie od-
bywało … ona była na słomie ta … ta … 
ta świnia … i to polewał wrzontkiem bo 
to trzea było dużo tego i od razu skro-
bać … skrobać … skrobać … końcówka 
już tego czyszczenia dokładnego to 
była już jag on wisiał se na tym … 
nie … no … […] ojciedz miał nóż … 
tu jak widze rzeźnicy majom takie 
specjalne takie szu-szu-szu ale ojciedz 
miał nóż … nie … i tym tak skrobał … 
(Gor); no to … u nas to parzyli ciepłóm 
wodóm … i skrobali te szczecine … 
(Gor).

skrobanie – ‘rzecz. od: skrobać’: [sierść 
świni usuwało się] przez oparzenie 
i skrobanie … lub opalanie … (Nid).

skrzydło – ‘tu: część kurczaka, kury’: 
potem piersi … uda … no szyja … 
skrzydła … wszysko … (Nid).

skrzynia – ‘tu: wóz do wożenia ziemnia-
ków’: przyczepa … skrzynia … (Czr); 
zob. przyczepa.

skubanie – ‘wydzieranie piór z kury, 
kurczaka’: b.c. (Nid).

słoma [słóma] – ‘źdźbła zbóż używane 
po wymłóceniu ziarna jako podściółka 
dla inwentarza, element konstrukcji 
kopców oraz podkład w wędzarni’: po-
wrónsłym ze słomy [wiązano snopek] … 
nie … (Czr); prasa zbierajonca słóme … 
(Czr); słome? … [przechowywano] 
w stogu … i w stodole … i na chle-
wie … (Czr); cepami … to nienormalnie 
uderzali … jak słóme położónom … 
i dwóch … dwóch cepiarzy … i młócili 
na ziarno … (Czr); wykopywano dół … 
[…] okrywało sie słomom … ziemiom … 
łopatom … (Czr); no to wionzano takie 
powrósła robiono takie ze słomy … 
(Czr); słómom sie ścieliło i … i … i … 
i przykrywało ziemiom … (Brz); no 
i stóg też musiał być dobrze zało-
żony … taki musiał być pan … sobie 
wlaz … nogi (?) założy za słome … 
nie … (Grb); powonzy były … a to jak 
sie słome woziłoe … tak to … z pola 
to za dużo bałaganu … […] to muszom 
przyciongać … (Grb); dawnij to w buty 
se kładli słome … mówili wiechcie … 
wiechcie … zamia (!) tero jak wkładki 
filcowe … nie … to słóme kładli … to 
był bałagan jak psi … (Grb); to nie był 
żaden sznurek [do wiązania snopka] to 
sie robiło z tej słomy i sie wionzało … 
(Gor); sonsiek … nie … po prawej i po 
lewej stronie … no chyba sonsiek to sie 
mówiło … że sie wrzucało tom słome 
na jednom na drugom strone … (Gor); 
na kóńcu to wzini słóme i owiónzali tyn 
dróng … i te słóme takim … to była tako 
słóma od szyroko … tyh maszynów … 
co óna nie gnietła (!) ty słómy … takom 
prostom … nie … no a jag ni mieli wy-
młócóny … no to ten … kłosy od żyta 
ułożyliy tu … i uwiónzali tu … i tak że 
szagi … że óne tak … tyn czubek … że 
tak coś zrobili jak ta … szczecha pod … 
budynki pod szczechóm … taki spad ze 
słómy … (Gor); kopiec … mogiła u naz 
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mówili … (Gor); zagłembinie takie ko-
pali … tam na metr … tam ileś … tag na 
szyrokoś kopca … i wybrali na sztych zi-
mie … nie … no … i to waśnie …. że … 
bo zaś były przykrywane … to troche 
był w zimi … nie … no i to … uformu-
jóm takom … normalnie … taki wał … 
pryzme takom uformujóm … nie … i na 
to jes przykrywane słómóm … i potym 
zimiom … nie … no … i to był kopiec … 
nie … (Gor); czasym wiosna była za cie-
pło … no to tyn … to [ziemniaki] takie 
miały kły … że przez kopiec przeszły … 
przez te słóme … (Gor).

słonecznik – ‘wysoka roślina o dużych 
kwiatach z żółtymi płatkami oraz ciem-
nym środkiem wypełnionym jadalnymi 
nasionami’: poplony … no … […] sło-
necznik … gorczyce … łubin … (Czr).

słonina [słónina] – ‘tłuszcz powstający 
pod skórą zwierząt tucznych, wyko-
rzystywany jako produkt spożywczy’: 
no szynka … schab … boczek … 
słonina … łopatka … żeberka … 
wszystko … (Nid); a kiedyś … to jag my 
dzieciakami byli … to już czowiek pa-
mientoł … nie … musioł być dwieście-
kilowy [świniak] … musioł mieć takóm 
słónine … nie … sztyry (!) wiadra 
smalcu musiało być … bo wszyscy ze 
smalcym jedli … to dwieściekilowy 
musioł … a teroz jak tak do siebie … 
czasym sie ktoś zgłosi … kupić … no 
to chce tak sto dziesińć … stodwadzieś-
ciakilowych tych … do siebie jag ludzie 
kupujom … nie … tak winkszyh już tak 
przyważnie nie chcom … (Gor); słónina 
jez oddzielnie topiony na smalec … 
(Gor).

słóma zob. słoma.

słónina zob. słonina. 

smalec – ‘tłuszcz wieprzowy pozyski-
wany z wytopionej słoniny’: a kiedyś … 
to jag my dzieciakami byli … to już 
czowiek pamientoł … nie … musioł być 
dwieściekilowy [świniak] … musioł 
mieć takóm słónine … nie … sztyry (!) 
wiadra smalcu musiało być … bo wszy-
scy ze smalcym jedli … to dwieście-
kilowy musioł … (Gor); słónina jez 
oddzielnie topiony na smalec … (Gor).

smażonka – ‘potrawa ze świeżego 
mięsa wieprzowego, pozyskanego 
tuż po świniobiciu, tu: z polędwicy 
i policzków wieprzowych zasmaża-
nych z cebulą, przyprawami i dużą 
ilością tłuszczu’: z tych polasków to sie 
robiło … u naz mówili … smażonke … 
na bieżonco … tag jak że była wyżerka 
od razu … na pierszy dzień świniobi-
cia to ojciec wyciongał polendwice … 
[…] polendwice i tu z tych polasków 
ten tłuż i takie mienso tu jes … nie … 
[…] no … delikatne … i z … to robili 
z tego takom smażonke to … to … ale 
to było tłuste jag nie… ale dobre … […] 
właśnie pokrajana z cebulkom … to sie 
tak wytapiało … majeranek … i to … 
(Gor); tutaj była smażonka a tak właśnie 
świeżynka … (Gor); smażonka … po 
naszemu … […] i tak polendwica … 
to była … to była … świeżutkie 
a słodkie … bo to wszystko … nie … 
a tłuste … nie … no … (Gor); zob. 
świeżynka.

smażony ser – ‘ser pozyskiwany ze 
smażenia twarogu poddanego rozkła-
dowi’: smażony ser … […] my robimy 
do dzisiaj … […] ja jag robie … ja go 
krusze … leko (!) posole … leko (!) 
posypie sodom oczyszczonom … tu sie 
mówi natron … natronem … sodom 
oczyszczonom sie i natronem … zo-
stawiam na dobe … no … pod przy-
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kryciem i potem wkładam do garnka 
z wodom tom miseczke … ten twaróg 
właśnie taki zgliwiały abo tutaj jak 
sie mówi okożuszały … on sie musi 
okożuszyć … okożuszały … […] ja 
go wkładam właśnie do tej wody do 
tego garka z wodom … no to on sie po 
prostu coraz bardziej robi płynny … 
do tego dodaje łyżke masła i wbijam 
żółtko i to razem wszystko wymieszam 
i … i jes żółty (!) ser … (Gor); zob. 
smażony serek.

smażony serek – ‘zdr. od: ser’: b.c. (Gor); 
zob. smażony ser.

snop – ‘związany pęk zżętego zboża 
lub słomy’: jak stóg stawiano … no to 
snopki zwożono i układano je z kło-
sami do jakiej… z tych … ze snopów 
niewymłóconych to kłosami do 
środka … (Czr); zwiónzać zaś snopy … 
i ustawić sztygi … (Czr) (Grb); zob. 
snopek, snopeczek.

snopeczek – ‘zdr. od: snopek’: ten 
snopeczek był prawie zrobiony … to 
musiała go troche ułożyć ta co wionzaa 
…(Grb); zob. snop, snopek.

snopek – ‘związany pęczek zżętego 
zboża lub słomy’: zwionzana czenść … 
ilość [zboża] … to snopek … (Czr); 
mendle … […] no to takie … kilka 
snopków zestawionych do kupy … 
(Czr); jak stóg stawiano … no to snopki 
zwożono i układano je z kłosami do 
jakiej… z tych … ze snopów niewymłó-
conych to kłosami do środka … (Czr); 
nazwy takiej prawidłowej to już też nie 
pamientam … [widły] o dwóch zembach 
były do snopków … (Czr); [kobieta] 
zbiera zboże i wionże w snopki … (Czr); 
na polu … z pótora tygodnia stało … 
i potem zwozili … drabiniaste wozy 

były … nie … i to koniami … te … ukła-
dali i … jeden podawał i … podawał te 
snopki i … kucier jechoł … nie … tym 
wozem i … i zwozili te … (Grb); dwie 
panie co … rostwionzywały te snopki … 
nie … te  powronsła … podawały 
temu panu co … co wpuszczał w tom 
parówke … (Grb); no w stodole była … 
to jedna osoba znowu … wpuszczała 
snopki … to ino ze sonsieka podawał … 
(Grb); to każdy miał blisko … nie … 
tak do stodoły to swoje zboże woził 
w snopkach … (Grb); potym już … jag 
już to [zboże] było zwionzane to już 
z tego powstał snopek … (Gor); wie 
pani to … ja ewentualnie byłam na 
stogu od odbierania tyh i podawania 
dalej tych snopków … nie … (Gor); ona 
[trawa] musiaa uschnóńć … to tak … 
kiedyś to jeszczy nawed inaczy były 
metody … bo teroz to uschnie i sfijajóm 
snopki … (Gor); zob. snop, snopeczek.

snopowionzałka [snopowiónzałka] – ‘ma-
szyna rolnicza do koszenia i wiązania 
zboża w snopy’: no … snopowión-

załka było do koszenia … i w tyj 
chwili to już kombajn wchodzi … 
nie … (Czr); snopowiónzałka to zez … 
śmigi … śmigi napyndzajonce zboże … 
i aparat  wionżoncy … (Czr) no … 
 snopowionzałka … tego już nie pa-
mientam … nie znam budowy … (Czr); 
to wiem że wuja kosił kosom … potym 
były już trawiarki … czy tam kosiarki 
które już kosiły ale czea było potem 
wionzać … no a potem były już sno-
powionzałki i to tylko do … do zes… 
do zes… do zestawiania w mendle … 
nie … (Gor) (Grb); zob. wionzałka.

snopowiónzałka zob.  snopowionzałka.

socha – ‘drewniany słup rozwidlony 
u góry; służył jako podparcie dachu’: 
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ino bo jak były drewnianne … sto-
doły na sochach … to mieli takie hoki 
drewniane … na wysokości … koo ty 
bramy … i to tak był tam … z dwa metry 
miał tyn hok … i w te szagi co trzymały 
dach … to były te sochy … nie … i tam 
były wbite … tyn taki skobel był … i tyn 
hok długi … zabezpieczali … nie … 
(Gor).

solanka – ‘roztwór wody z solą z do-
datkiem przypraw, w który wkłada się 
mięso przed wędzeniem’: [szynkę] 
kładzie sie w wode solanke … czeka sie 
kilka dni … potem sie wendzi … (Nid).

sołtys – ‘przedstawiciel samorządu 
wiejskiego’: ale przecież pani bendzie 
mogła do sołtysa podjechadź i sie 
dopytać … (Gor). 

sonsiek [somsiek, sónsiek] – ‘miejsce w sto-
dole, w którym przechowuje się zboże 
do wymłócenia, słomę itd.’: w stodole … 
[…] no to drewniana … sonsieki … kle-
piska i … i szerokie … i wrota … […] to 
wierzeje nazywali … (Czr); no … stodoła 
składa sie z bojewiska … z bojewiska … 
zez somsieków … no i poddaszo … 
nie … (Czr); sonsieki? … zawsze … gdzie 
sie zboże kładło … (Grb); no w stodole 
była … to jedna osoba znowu … wpusz-
czała snopki … to ino ze sonsieka poda-
wał … (Grb); sonsiek … nie … po prawej 
i po lewej stronie … no chyba sonsiek to 
sie mówiło … że sie wrzucało tom słome 
na jednom na drugom strone … (Gor); to 
było tak … bo w stodole jak była wybu-
dowano … to tak (!) na ty wysokości … 
tu było … na to nazywali klepisko … 
a to … co układali zboże to sónsiek … 
nie … […] jak kiedyź maszyna była … 
ona dalij zboża nie czyściła … nie … 
to te zboże tam opierali sobie tym … 
odrzucali szypami na tyn blong … żeby 

nie leciało do sónsieka z powrotym … 
nie … (Gor).

sońce – ‘gwiazda oświetlająca i ogrze-
wająca Ziemię’: jach (!) śli sidz łónke 
to mieli te osełki … i kosy … i młotek 
brali … nie … no i tyn młotek to przy-
ważnie … jag na sońcu by rzuciuł to 
by sie rozesech … nie … no to gó w ty 
wodzie tam czymali i zaś te osełke … 
(Gor); bo jag na łónce jes … tak cinko 
leży … to óne … jag jez rosa … mgła … 
no to naćbierze (!) wilgoci … i na 
sóńcu blaknie … (Gor).

sortowanie – ‘segregowanie’: sortowa-
nie renczne [ziemniaków] … (Czr) (Brz).

sortownik – ‘urządzenie do sortowania 
ziemniaków według wielkości’: b.c. 
(Gor).

sory – ‘uprząż’: kiedyź u nos tyż mieli 
lepsze sory na nidziele … do bryczki 
tyż mieli … nie … to tam kółka były 
tam mosinżne … czy coś tam … no … 
wesele jak wieźli to ubrali w to kónie … 
nie … (Gor); zob. pószorek, pószory, 
uprzóndz.

sos – ‘płynny dodatek do potraw’: ziem-
niaki z sosem … rosołem … (Brz).

sónsiek zob. sonsiek.

Sortownik do ziemniaków (fot. J. Kobus)
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spad – ‘pochyłość, ukos’: no i na tyn 
drónżek tam na kóńcu tam coś przy-
wiónzali … żeby to była troche … 
spad … nie … (Gor).

sparować – ‘pozbyć się nadmiaru wil-
goci, odparować’: mówili że siano musi 
sparować … […] no … odparować … 
bo one jak było takie niedobrze su-
che … bo to sie robiło w tych kupkach 
wilgne … nie … (Gor).

spinka – ‘tu: metalowa sprzączka pasa’: 
musi być tag idealnie na pierś dopa-
sowane … to były tam co kawałeg 
otwory … i spinka … ta-ak pasek do 
spodni … sie przesuwało … nie … 
żeby ón … bo jak kóń tam był … 
cinki … abo grubszy … no to i pószo-
reg musiał mu dopasować … (Gor); 
tyko pószorek … jag my nazywali te 
uprzóndz … to szło dorobić z jednygo 
na drugi konia … a te chomonta to 
już musioł być tak … prawie idealnie 
pasować … bo jak był koń tynszy to by 
gó … to za małe … a jag mały … no to 
by zależnie … nie … a ten to te spinki 
mioł i dopasowoł … nie … skrócił 
wyżyj i niżyj … (Gor).

spodek zob. spodnica.

spodnica [spódnica] – ‘deska na dnie 
wozu, spód wozu’: no takie trzy 
deski … bo dwie deski połóży sie 
w bok … spódnica jez i deska tylko … 
to sie obornik wozi … a teroz gnojorom 
sie wozi … nie … obecnie … (Czr) 
(Brz); zob. spodek.

sporysz – ‘przetrwalnik pasożytniczego 
grzyba buławinki czerwonej’: ja zawsze 
na to mówiłam sporyż ale jak to tutaj na 
to mówiom to nie wiem … (Gor) (Czr); 
zob. murzónka, śmietka.

spódnica zob. spodek, spodnica.

sprycha zob. szprycha.

spulchniać – ‘napowietrzać glebę 
wskutek przekopania’: spulchniać … 
i uprawiać [w ogródku] … (Brz).

stara matka – ‘stary ziemniak wykopany 
razem z młodymi’: matki … o … stare 
matki … ale że nie zmarzły … nie zgniły 
i były … w ziemi były … to prowda … 
(Grb); zob. matka, staro pyrka.

staro pyrka – ‘ziemniak wykopany 
razem z młodymi’: staro pyrka … tag 
mówili … (Grb); zob. matka, stara 
matka.

starodawny – ‘dawny, daleki od współ-
czesności’: bo to po starodawnemu 
czeba godać … (Czr).

stary ziemniak – ‘stary ziemniak wyko-
pany razem z młodymi’: b.c. (Czr); zob. 
matka, staro pyra, stara matka.

stawek – ‘niewielki zbiornik wodny’: 
wszyscy jak … jak chłopaki do kupy 
wszystkie krowy a my tam …  kompać 
sie w torfowiskach czy gdzieś … 
w stawku … (Gor); bo tam gdzie myśmy 
paśli to były stawki i torfowiska … 
takie rowy … no to zależy … jak była 
woda to tam także popijały te wode … 
nie … same se poszły … jak było 
goronco to sie chłodziły nawet w tym … 
nie … (Gor); tu jez licho tutaj u was … 
z tym … tu nie ma stawków a tam to 
były rowy i … i ten … jag myśmy sie 
w torfowiskach kompali to one też tylko 
że nie… jak pijawka sie przyczepiła … 
nie … no … ale co człowieg miał zro-
bidź jak było goronco … nie … no … 
(Gor).
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stelmach – ‘rzemieślnik wyrabiający 
wozy i ich części’: ojciec był stelma-
chem … (Gor).

sterta – ‘duża ilość czegoś’: a to wożom 
na takom kupe … na sterte … nie sterta 
nie bo sterta jes ziemniaków a to 
jes … obornik to jes kupa … no … na 
kupe wożom albo na sterte? … no … 
(Czr); a to jes kupa na polu zrobiona 
z obornika kupa … bo sterta to jes 
zimniaków … (Czr); sterta … sterta 
balotów … (Czr); żeby z tego pokosu 
zrobić w miare takom sterte tego zboża 
żeby było potem można iś (!) i zwion-

zać … bo najpierw szły osoby tag jag 
ja … […] ja jak byłam mała co jeszcze 
nie umiaam wionzać to byliśmy … tylko 
my dzieciaki … wykorzystane właśnie 
do tego kupkowania … do zgarniania 
na mniejsze takie sterty żeby osoba 
która szła za mnom żeby to po prostu 
 zwionzała … (Gor); sterta była … od 
siana to była sterta … (Gor); zob. kupa, 
mendel.

stodoła – ‘budynek gospodarski prze-
znaczony do przechowywania zboża, 
słomy, siana itp.’: no … stodoła składa 

sie z bojowiska … z bojewiska … zez 
somsieków … no i poddaszo … nie … 
(Czr); słome? … [przechowywano] 
w stogu … i w stodole … i na chle-
wie … (Czr); [przechowuje się słomę] 
w stodole … w stogu … na strychach … 
górach znaczy … w chlewniach … 
(Czr); no to przeważnie w stodole młó-
cili … na … na jakiś (!) tam przeście-
radłach porozkładanych … jakiś (!) tam 
kocach coś … nie nie pamientam … nie 
wiem dobrze … (Czr); w stodole … […] 
no to drewniana … sonsieki … klepi-
ska i … i szerokie … i wrota … […] to 
wierzeje nazywali … (Czr); jak kto miał 
stodołe to … jag nie miał to w stogi … 
(Grb); manyżem sie młóciło też … 
i kolcówkom w stodołach … (Grb); 
no w stodole była … to jedna osoba 
znowu … wpuszczała snopki … to ino 
ze sonsieka podawał … (Grb); to każdy 
miał blisko … nie … tak do stodoły 
to swoje zboże woził w snopkach … 
(Grb); tak … tak było … my już teraz 
tyj stodoły nie mamy … była … były 
takie … na co dzień wejście mniejsze 
a potem jak wjeżdżał ten wóz drabinia-
sty do stodoły no to były te wierzeje 
otwierane no i był co? … jak to sie mó-

Stodoła murowana w Grabach (fot. J. Kobus)
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wiło? … sonsiek … nie … po prawej i po 
lewej stronie … no chyba sonsiek to sie 
mówiło … że sie wrzucało tom słome 
na jednom na drugom strone … (Gor); 
u nos to przyważnie mieli stodoły … 
bo tak w kupy tam gdzie … gdzie 
indzi tam w kupy … a u noz nie … 
u nos były … jag ja ino pamientóm to 
stodoły … to w stodoły wozili [siano] … 
albo na te … śpichrze … (Gor); no 
u nos … ta-ag ja pamientóm to kto 
ni mioł tam stodoły to układoł w te 
stogi … (Gor); tuty stojoł pod stodołóm 
taki bez kabiny na wysokich kołach … 
taki bocian … bocian na niego mó-
wili … nie … (Gor).

stogowy – ‘ten, kto stawia stóg’: no 
i stóg też musiał być dobrze zało-
żony … taki musiał być pan … sobie 
wlaz … nogi (?) założy za słome … 
nie … […] stogowy … […] tag mówili 
na niego … (Grb).

stołeczek – ‘zdr. od: stołek’: taki stołe-
czek … taka ławeczka … (Grb).

stonka [stonka, stónka] – ‘chrząszcz 
o skrzydłach pokrywowych w żóto-
-czarne paski, w stadium larwy – czer-
wony, szkodnik upraw ziemniaków’: 
na stonke był … a… ale na stónke to my 
żeśmy chodzili … to cała … tu ki… był 
taki pan od … jak sie nazywał pan […] 
co był od tegó? … […] no … ale prze-
wodnik taki … […] bo jak sie pojawiła 
stara stonka … nie … to coło (!) wioska 
musiała iść … ale na dwie grupy … to 
buteleczki … takie kwad… pólitrowe 
butelki uwionzane na sznureczku przy 
szyjce i było wlane tyle na … w ty … 
tyle wody i potym chodzilim i to po 
czydziestu ludzi … po czterdziestu … 
i radlina przy radlinie … i te stare 
stonki żeśmy wrzucali do butelki … 

i to potem było zakorkowane … ja nie 
wiem czy to każdy zakopywał czy … że 
one już w tym pozdychały … bo tag jag 
nastympne to potym takim proszkiem 
pończoche brali stylonowom i tag na 
każdy krzak … nie … jag już byłe (!) 
sie … te larwy czerwone były … […] 
ale to śmierdziało … to było trucizna … 
ale dwa tygodnie nie było wolno po 
tym hakać pyrów … nidz nie … to już 
każdy pszeszczegoł … oż nie popadało 
dobrze i nie zmyło … (Grb).

stónka zob. stonka.

stopa – 1. ‘noga, łapka kurczaka, kury’: 
stopy to som rapcie … (Nid); zob. rap-
cie; 2. ‘miara długości, ok. 30 cm’: na 
dwie stopy sadzili … […] dziecioki tyż 
pomogały … to zawsze tata tłumaczył 
na … dwie stopy som … […] no … jak 
wkładała but tam czterdzieści trzy no to 
była stopa … nie … (Grb).

stożysko – ‘miejsce, w którym stał stóg’: 
stożysko coś tam … (Grb); tak … po 
stożysku … tak … wyganiali kaczki 
kury … nawet było żal tegó zaorać co 
wyrosło co rosypało sie przy młóce-
niu … nie … jag ludzie oszczyndzali … 
(Grb) (Czr).

stóg – ‘duży, stożkowaty stos siana, 
zboża, słomy, układany zwykle wokół 
pionowego drąga; także stóg balo-
tów lub kostek’: jak stóg stawiano … 
no to snopki zwożono i układano 
je z kłosami do jakiej… z tych … ze 
snopów niewymłóconych to kłosami 
do środka … (Czr); słome? … [przecho-
wywano] w stogu … i w stodole … i na 
chlewie … (Czr); stóg no jes z baby … 
baby i zakończynie … korony … 
korony … jez nakrycim … (Czr); 
[przechowuje się słomę] w stodole … 
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w stogu … na strychach … górach 
znaczy … w chlewniach … (Czr); jak 
kto miał stodołe to … jag nie miał to 
w stogi … (Grb); no to cea (!) było jak 
to mówiom … taki myndel postowidź 
na środku … zaź obkłododź obkło-
dodź i tak wychodził stóg … (Grb); bo 
to uociedz robił uod stogu … (Grb); to 
musiało być pietnastu ludzi jak duży 
stóg … (Grb); tam musiało być zależy 
jaki duży stóg ze trzech … cztereh na 
stogu … (Grb); no … musiało sie … 
robiło w stogu w sumie takom bude … 
(Grb); no i stóg też musiał być dobrze 
założony … taki musiał być pan … so-
bie wlaz … nogi (?) założy za słome … 
nie … (Grb); no … po żniwach to już 
każdy mówiuł: wołej kury teroz sie 
już używióm … bo ino drapały do o… 
bo stogi były blisko domu raczej … 
(Grb); w stóg … to wzioł kij do siana 
i potem z tego kija weź (?) tam … (Grb); 
bo stogi … no i właśnie tak były że to 
knowie … to knówie czy knowie? … 
knówie … było na zewnontrz a kłosy 
były wewnontrz tego stogu … nie … 
czyli … jak to okrongłe to tutaj … chyba 
to jes właśnie to knówie czyli bez … 
bez kłosów … nie … bez kłosów było 
na zewnontrz … na … okrongłe … 
(Gor); wie pani to … ja ewentualnie 
byłam na stogu od odbierania tyh i po-
dawania dalej tych snopków … nie … 
(Gor); no u nos … ta-ag ja pamientóm 
to kto ni mioł tam stodoły to układoł 
w te stogi … to tutej tyn … to mioł … 
wkopywoł w zimie drong … nie … […] 
no to tam taki już tyn … to już nie 
pamintóm … wkopywali … i w koo 
tegó dróngu takie … no i zaś … najpirw 
szo (!) prosto … a zaś coroz bardzi 
szybity … nie … no i na tyn drónżek 
tam na kóńcu tam coś przywiónzali … 
żeby to była troche … spad … nie … no 
i to tak na tyn … tyn dróng tam … bo to 

jak w zboże to wciskali dopiro późni … 
a do siana to widziołym już od samy 
zimi tyn … (Gor); stóg jag układali … 
nie … to noprzód był tam tyn … piń 
nazywali to … a potym czubek był … to 
dopiro w tyn czubek tag utkli dróng … 
nie … (Gor); stóg zbożowy … to mó-
wie … to kij dopiro na te babe wbili na 
ostatku … (Gor); mój dziadek … jak 
stóg układał … to on nie wbijał tego 
dronga … co pan mówi … mój dziadek 
zaczynał stawiać w środku mendel … 
(Pak).

stół – ‘ta część maszyny do koszenia, 
która zsuwa partię skoszonego zboża’: 
b.c. (Czr).

stópka – 1. ‘element budowy pługa, 
radła itp.’: no to … jes … no stopka to 
jez na końcu … a gynsie stópki to były 
ta przy tej jak … przy stópka krymrach 
przy tym mieli … abo takie po te mała 
abo gensie stópki założone zależy 
jak kto … (Grb); zob. gensia stópka; 
2. ‘dolna część nogi świni’: to u nas 
to golonka mówiom … no … powyży 
kolana to już jes golonka … a to jes … 
stópki u nos godali … nie … (Gor).

stronczkowe – ‘rośliny wytwarzające 
strąki, np. groch, fasola itp.’: b.c. (Czr).

strużyna – ‘obrana skórka ziemniaka’: 
jak była tegó … byle te uoczko … czea 
dobrom strużyne zro… byle te uoczka 
to uocinali byle to posadzidź i … (Grb); 
jag óna tam dzieś była tyż u jakiegoś 
gospodorza ale jeszcze jako dzieciok 
to mówi że właśnie ta pani to mówi: ze 
strużynów … bo nie miała … tako była 
bieda że te pyrki zjedli a te strużyny 
posadziła i… […] i pyry urosły … 
z ty biedy se posadziła gdzieś tam 
w ogródku … nie … te strużynki … 
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bo ni miała … no ni miała pyrów … 
a ni miała dać co dzieciakom jeść … 
a zez tych strużynów no pyry miała 
okropne … […] no tag ale właśnie że 
tyn monż przyszed z pracy i mówi tak: 
pyrki zjadłaź a strużyny posadziłaś? … 
no a ona mówi: sama nie zjadłam tylko 
dzieci zjadły … nie … (Grb); strużyny to 
sie nadawały do tego … (Grb).

strych – ‘przestrzeń pod dachem 
budynku, zwykle o przeznaczeniu go-
spodarczym’: [przechowuje się słomę] 
w stodole … w stogu … na strychach … 
górach znaczy … w chlewniach … 
(Czr); kiedyś to stryh mówili … tam 
takie na … zboże tam przeważnie było 
sie zawsze … albo sie tyż siano … zna-
czy te … sóme (!) sie kładło tyż kiedyś 
tam na … w takie takie ten … nie … 
(Gor); zob. góra, śpichrz.

strzyka – ‘część wymienia, z której leci 
mleko’: strzyki jeszcze sie mówiło … 
[…] dydki albo strzyki … o! … strzyki 
jeszcze … (Gor); strzyka … strzyki … 
zawsze były strzyki … nie … strzyki … 
(Gor); to strzyki sie mówiło … i sie 
masłem smarowało czy łojem? … (Gor); 
zob. dydek, sutek.

studnia – ‘otwór wykopany lub wywier-
cony w ziemi, obudowany i wyposa-
żony w urządzenie do wydobywania 
wody’: z koryta … tak … ale przy 
studni … a jak … bo tam gdzie myśmy 
paśli to były stawki i torfowiska … takie 
rowy … no to zależy … jak była woda 
to tam także popijały te wode … nie … 
same se poszły … jak było goronco to 
sie chłodziły nawet w tym … nie … 
(Gor); wody w domu nie było … czeba 
było wode ze studni nagrzać prze-
cież … (Gor); zależy ile kto miał tego 
mleka … nie … no … bo jak ktoź miał 

dużo mleka to odstawiał do mleczarni 
no to do kany … kane sie wpuszczało 
do studni żeby to było wtedy w ten … 
chłodzenie … (Gor); tyż w kanie ale 
w studni … nie … w studni czy sie 
[mleko] nastawiało… (Gor); to zalyży … 
jag normalnie tam … ten … normalnie 
kóń pracowoł … nie był tam za bar-
dzo … i nie było gorónczków … to one 
były nauczóne … że jak wyprzóng je … 
to one pod studnie przyszły … tam 
wew tym … była ta … micha tako do 
wody … i nalywały … i one sie napiły … 
same … i szły do stajni … nie … ale jak 
był spocóny … to gó nie dopuścili do 
tegó … bo by móg wypić za dużo … 
no … (Gor) (Brz) (Nid).

stylisko [sztylisko] – ‘drewniana część 
prostego narzędzia, służąca do trzy-
mania; tu: o siekierze’: do siekiery 
stylisko … (Gor); zob. trzonek, sztyl.

sukienka – ‘jednoczęściowy strój dam-
ski, dziewczęcy’: no … ale nam było 
dobrze … przyszło tam zakończynie 

Studnia (fot. M. Fabrowska i N. Jankowiak)
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ty już wakacji no to … bo ta co pasłam 
krowy bardzo umiała ładnie szyć to mi 
uszyła i sukienke … zesz… jak to daw-
niej mówili manszester … nie … nie 
sztruksy tylko manszester … (Grb).

sup – ‘pionowa dolna część stogu’: 
no … to tyn stóg to sie nazywało piń … 
tyn okróngły bez … bez skosu … nie … 
sup … piń … no bo to tak  wyglóndało 
jak piń … prosto … a dopiro potym 
czubeg robili … (Gor); zob. piń.

supek – ‘drewniany pieniek, w który 
wbijano kowadełko (babkę) do 
klepania kosy’: bo jag mieli … mieli 
takóm ławke duższóm … i to czymoł tyn 
supek … i tu było to wbite … i to tak 
wyglondało … na takim o … czymsiś … 
było wbite … i tutyj na tym klepoł … 
(Gor).

sutek – ‘część krowiego wymie-
nia, z której leci mleko’: dydki i nic 
 wiencej … i sutki … (Gor); zob. dydek, 
strzyka.

szafirek – ‘dekoracyjna roślina z ro-
dziny szparagowatych, kwitnąca 
wiosną; kwiaty w postaci niebieskich 
gron ciasno przylegających do łodygi, 
uwalniające intensywny zapach’: ja 
wiem co my tutaj mamy popularne … 
od wiosny: krokusy … przebiśniegi … 
szafirki … cebulice … co tam jeszcze 
potem rośnie … konwalie … nastur-
cje … z krzewów to bez … (Gor).

szagi – ‘elementy ułożone na ukos’: 
kłosy od żyta ułożyliy tu … i uwiónzali 
tu … i tak że szagi … że óne tak … tyn 
czubek … że tak coś zrobili jak ta … 
szczecha pod … budynki pod szcze-
chóm … taki spad ze słómy … (Gor); 
ino bo jak były drewnianne … stodoły 

na sochach … to mieli takie hoki 
drewniane … na wysokości … koo ty 
bramy … i to tak był tam … z dwa metry 
miał tyn hok … i w te szagi co trzymały 
dach … to były te sochy … nie … (Gor).

szal – ‘prostokątny, długi kawałek tka-
niny lub dzianiny, służący jako okrycie 
ramion i głowy lub owijany dookoła 
szyi’: a u naz nie … mama naz owineła 
w sza… takom chustom albo szalym … 
tylko nam było widać tyle … nos … 
(Grb).

szalowanie – ‘pierwsza, płytka orka wy-
konywana zaraz po sprzęcie głównych 
zbóż’: płytka orka to jesz szalowanie … 
(Czr); zob. orka, płytka orka.

szalownik – ‘pług podorywkowy’: to 
wszysko jes … jak bym miał konie za-
kłodadź a własnego puga ni mom i tero 
szalownik sprzedołym stary … a tak to 
wszysko jes do koni … (Grb); zob. pług.

szambo – ‘ścieki, nieczystości’: no to sie 
mówi na to … czekaj … sza… szambo 
takie … po prostu to jes szambo … 
(Czr).

szczecha – ‘pokrycie dachu ze słomy 
lub trzciny’: kłosy od żyta ułożyliy tu … 
i uwiónzali tu … i tak że szagi … że óne 
tak … tyn czubek … że tak coś zrobili 
jak ta … szczecha pod … budynki pod 
szczechóm … taki spad ze słómy … 
(Gor).

szczecina – ‘sierść świni’: no to … u nas 
to parzyli ciepłóm wodóm … i skrobali te 
szczecine … (Gor).

szefel [szefla] – 1. ‘wykopki’: tó mówiło 
sie na szefle sie szło … na szefle to 
było … (Czr); szefle … wybieranie ziem-
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niaków tak zwane … (Czr); szefle … na 
szefle to chodzili … […] na pegieery 
coź jak brali … na szefle chodzili … 
co zostało to se zbierali … (Grb); zob. 
wybierki, wykopki, wykopy; 2. ‘miara wy-
kopanych ziemniaków odpowiadająca 
jednemu koszowi’: no to … [kiedyś] 
nie było maszyn … i wiencej kobied i … 
hakały od rana do wieczora … każdy 
swoje szefle musiał uhakać … (Brz); 
koszyki … ale to takie były … takie ko-
połkowate takie koszyki … te szefle … 
takie że to dosyć dużo weszło to miaa 
co nieś kobieta … (Grb); no bo jak zbie-
rali czy coź na te szefle to ktoź na ty … 
na wuozie … bo to dawni przyczepy jak 
teró … odbierał wysypywał i … i liczył 
ile tych szefli … nie … zaś chyba od 
szefla mieli płacone te … (Grb).

szefla zob. szefel.

szkoła – ‘instytucja oraz budynek, 
w którym odbywa się nauczanie dzieci 
i młodzieży’: jeszcze musioł być taki 
na rynkowie … jak to mówiom … em-
blematy czy coś tam szkoły jak to sie 
nazywało … (Grb).

sznureczek – ‘zdr. od: sznurek’: bo jak 
sie pojawiła stara stonka … nie … to 
coło (!) wioska musiała iść … ale na 
dwie grupy … to buteleczki … takie 
kwad… pólitrowe butelki uwionzane 
na sznureczku przy szyjce i było wlane 
tyle na … w ty … tyle wody i potym 
chodzilim i to po czydziestu ludzi … po 
czterdziestu … i radlina przy radlinie … 
i te stare stonki żeśmy wrzucali do 
butelki … (Grb).

szopa – 1. ‘budynek drewniany prze-
znaczony do przechowywania sprzętu 
gospodarskiego’: cuo tam kod i piez mo 
w domu do szukanio … ma swoje … 

szopów wszyndzie … […] majom tyla (!) 
wszystkiego … źrydź musi dostać … 
wszysko … a nie żeby sie po domach 
szwyndał … (Grb); to jez akurat taka 
szopa z takimi starociami … (Gor); 
2. ‘pomieszczenie na torf’: b.c. (Czr); 
zob. drewnik, szopka.

szopka – ‘zdr. od: szopa’: szopka albo 
coś … szopka tak zwana … (Czr); zob. 
drewnik, szopa.

szpadel – ‘ręczne narzędzie do kopania 
torfu, ziemi w ogrodzie itp.’: no to tylko 
chyba szpadel … nie … szpadel tylko 
[do kopania torfu] … (Czr).

szpikulec – ‘tu: ostro zakończone narzę-
dzie do przebijania tętnicy zwierzętom 
podczas uboju’: u nas podrzynali … 
widziałum że niktórzy mieli takie 
szpikulce … i gó tam … oguszył i gó 
dopiro tam … nie … tym … a u nos to 
podrzynajóm i krew wypuszczajóm na 
zawnóntrz … do miski … i z tegó robiom 
te kaszanki … tam to … nie … salceson 
cimny … to z tegó robióm … (Gor).

szpiralka – ‘zdr. od: spirala; tu o czymś 
pofalowanym’: bo to musioł tak … po 
troszku [klepać] … a tak to zrobił takóm 
szpiralke … nie … i już mu [kosa] ni 
siekła dobrze … (Gor).

szprycha [sprycha] – ‘belka promieniście 
wychodząca ze środka koła wozu drew-
nianego’: szprycha … czwórka to nie 
wiem … coź na szprysze … (Czr); a tu 
dzwóna … sztoba … baron … szpry-
chy … (Grb); zob. sprycha.

sztoba – ‘żelazna zewnętrzna osłona 
koła drewnianego’: a tu dzwóna … 
sztoba … baron … szprychy … (Grb) 
(Brz); zob. obryncz.
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sztobowy – ‘o wozie: na żelaznych ko-
łach’: to były sztobowe … (Grb).

sztruks – ‘tkanina bawełniana wy-
tłaczana w prążki; tu: utożsamiana 
z manczesterem’: no … ale nam było 
dobrze … przyszło tam zakończynie 
ty już wakacji no to … bo ta co pasłam 
krowy bardzo umiała ładnie szyć to 
mi uszyła i sukienke … zesz… jak to 
dawniej mówili manszester … nie … 
nie sztruksy tylko manszester … (Grb); 
zob. manszester.

sztych – ‘długość ostrza łopaty, szpadla’: 
to była [mogiła] … wykopane na 
sztych … wykopali … a teroz sie sypie 
na wierzh ale my kopalim na … na … 
na sztych było wykopane … (Grb); za-
głembinie takie kopali … tam na metr … 
tam ileś … tag na szyrokoś kopca … 
i wybrali na sztych zimie … nie … 
no … i to waśnie … że … bo zaś były 
przykrywane … to troche był w zimi … 
nie … no i to … uformujóm takom … 
normalnie … taki wał … pryzme takom 
uformujóm … nie … i na to jes przy-
krywane słómóm … i potym zimiom … 
nie … no … i to był kopiec … nie … 
(Gor).

sztyga – ‘kilkanaście (piętnaście, 
czasem dwanaście lub dziesięć) 
snopów zboża, ustawionych razem na 
polu’: zwiónzać zaś snopy … i ustawić 
sztygi … (Czr); ustawiano wew sztygi … 
(Czr); sztyge sie robiło takom w koło … 
[…] to sie na sam … na dzień dobry 
ustawiało na środku … […] to była taka 
sztyga … nie … może to i na to mówili 
babe … i później sie te waszty … 
waszta … sie w koło obkładało coraz 
wyży to sie wionzało tag jedno z drugim 
tag na przemian … (Gor); zob. kupa, 
mendel.

sztyl – ‘trzonek prostych ręcznych na-
rzędzi’: sztyl … […] abo trzóneg abo … 
to zależy … (Grb); zob. trzonek, stylisko, 
sztylisko.

sztylisko – ‘trzonek prostych ręcznych 
narzędzi’: sztylisko … to słyszałam … 
tak … (Gor); zob. stylisko, sztyl, trzo-
nek.

szwyndać – ‘o zwierzętach: chodzić 
bezpańsko, wałęsać się’: cuo tam kod 
i piez mo w domu do szukanio … ma 
swoje … szopów wszyndzie … […] ma-
jom tyla (!) wszystkiego … źrydź musi 
dostać … wszysko … a nie żeby sie po 
domach szwyndał … (Grb).

szybity – ‘pochyły, spadzisty’: no to 
tam taki już tyn [stóg] … to już nie 
 pamintóm … wkopywali [drąg] … 
i wkoo tegó dróngu takie … no i zaś … 
najpirw szo (!) prosto … a zaś coroz 
bardzi szybity … nie … (Gor).

szybowo – ‘szybko, w szybkim tempie’: 
no … to idzie szybowo … nie … […] 
idzie to szybko … nie … (Gor).

szyć – ‘łączyć kawałki tkaniny za po-
mocą nici’: no … ale nam było do-
brze … przyszło tam zakończynie ty już 
wakacji no to … bo ta co pasłam krowy 
bardzo umiała ładnie szyć to mi uszyła 
i sukienke … zesz… jak to dawniej mó-
wili manszester … nie … nie sztruksy 
tylko manszester … (Grb).

szyja – ‘tu: część kurczaka, kury łącząca 
głowę z tułowiem’: potem piersi … 
uda … no szyja … skrzydła … wszy-
sko … (Nid).

szynka – ‘tylna część półtuszy wieprzo-
wej’: no szynka … schab … boczek … 
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słonina … łopatka … żeberka … 
wszystko … (Nid); potym to sie nazywo 
rozbiranie … no … […] no to … fa-
chowcy to to zrobióm szybko … bo ón 
tak … tak se bierze i tam tnie … szynka 
oddzielnie … karkówka oddzielnie … 
tam wszysko … i układa … (Gor); no 
to rozkłodali … na szynki … kar-
kówki … no i tam te te … golónka … to 
wszysko … (Gor); myszka to jes czynś 
szynki … […] tako okrongła kuleczka 
jez u szynki … […] w środku som takie 
myszki … (Gor); potym jeszcze jes 
kawołek golonki … i potym tam jes ta 
szynka … i w środku jes ta myszka … 
nie … jag rozbierze tom szynke … (Gor); 
potym jeszcze jes kawołek golonki … 
i potym tam jes ta szynka … i w środku 
jes ta myszka … nie … jag rozbierze tom 
szynke … (Gor).

szypa – ‘rodzaj łopaty, szufli, do nakła-
dania, ładowania sypkich elementów’: 
jak kiedyź maszyna była … ona dalij 
zboża nie czyściła … nie … to te zboże 
tam opierali sobie tym … odrzucali 
szypami na tyn blong … żeby nie leciało 
do sónsieka z powrotym … nie … (Gor) 
(Brz) (Nid).

szyrokobijonca – ‘rodzaj maszyny do 
młócenia’: młockarni typy … no … 
typy to były różne … i … końcówka … 
szyrokobijonca … i maszyna … maszyna 
napyndzana była motoramy … które 
sie … oczyszczało zboże … (Czr); zob. 
szyrokobitka.

szyrokobitka – ‘rodzaj maszyny do młó-
cenia’: szyrokobitkom se długie słomy 
zrobił … (Grb); zob. szyrokobijonca.
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ściernisko – 1. ‘pole po skoszeniu 
zboża’: b.c. (Czr); 2. ‘to, co pozostaje 
przy ziemi po skoszeniu zboża’: b.c. 
(Czr); zob. rżysko.

ścieżka – ‘przejście między zagonkami, 
grządkami’: taka ścieżka taka … (Czr).

ścinacz – ‘ręczne narzędzie do obcina-
nia liści buraków’: ścinacze takie były … 
(Czr); ścinało sie ścinaczami … (Brz); te 
ścinacze jak to sie nazywało … (Grb); 
no to to … ale to jes ścinacz … (Grb); 
ścinacze … bo tu na kij natykał … (Grb); 
zob. hajcza, obcinak, scyzoryk.

ścinać – ‘usuwać coś za pomocą 
ostrego narzędzia, kosić’: ścinano sier-
pem … kosom … a późni maszyny już 
wchodziły … (Czr); zob. siec, kosić.

ściońć – ‘usunąć coś za pomocą ostrego 
narzędzia, kosić’: b.c. (Czr); zob. ob-
ciońć, skosić, wyciońć, zesic.

ślepować – ‘wyrównywać pole po orce’: 
ślepować tam uorki żeby sie te ubiły 
to … (Grb); zob. zaślepowywać.

śmietana – ‘płynny produkt o zróżni-
cowanej zawartości tłuszczu, otrzymy-
wany z mleka’: na zsiadłe … na śmie-
tane … albo jak sie ods… tom przez 
centrofuge przepuściło to mleko to 
już śmietana była oddzielona i mleko 
też … to mleko było już chude … 
nie … a jak sie chciało na zsiadłe żeby 
było dobre … bo teraz nie ma takiego 
zsiadłego mleka … jak była taka śmie-

tana to to … nie … żółciutko jag nie 
wiem … jag ja bardzo lubiłem … […] 
a ja lubiłem chleb z tom żółtom śmieta-
nom i na to grubo cukru … (Gor).

śmietka – ‘przetrwalnik pasożytniczego 
grzyba buławinki czerwonej’: to śmietka 
dawniej tag nazywali … że śmietka 
jest … (Czr); zob. murzónka, sporysz.

śmigi – ‘jedna z wielu obracanych łopat 
o profilu aerodynamicznym, przymo-
cowanych promieniowo do piasty’: 
snopowiónzałka to zez … śmigi … 
śmigi napyndzajonce zboże … i aparat 
wionżoncy … (Czr); owiać … owiadź 
młonkiem … na wiat … czy na śmigi … 
(Czr) (Grb); zob. śmigła.

śmigła – ‘jedna z wielu łopat przymo-
cowanych promieniowo do piasty, 
obracanych’: oj to nie pamientam jak to 
jes … śmigła … (Czr) zob. śmigi.

śmigłówka – ‘maszyna konna do 
koszenia zboża’: no … dwanaście 
hektarów … no ale to już robili trawiar-
kami … tymi śmigłówkami … nie … 
(Grb); żniwa tag jak … jako dziecko no 
to musioł najpierw tata obciońć … ob-
ciońć kosom … nie … żeby to trawiarka 
tam czy ta śmigłówka to posiekła … 
(Grb); wionzałka … a przedtem była 
śmigłówka … (Grb); i śmigłówki … 
no … a zaś wionzałki … (Grb); zob. 
trawiarka.

śpichrz – ‘pomieszczenie między 
stropem a dachem, zwykle w budyn-
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kach gospodarczych, rzadziej domach 
mieszkalnych’: jag ja ino  pamientóm to 
stodoły … to w stodoły wozili [siano] … 
albo na te … śpichrze … jak to jes 
budyneg o taki … to pod tym dachem 
kładli … no była to bardzo cinżka 
robota zwłaszcza jak był upał … nie … 
pod tóm dachówkóm to tam ducha 
można było oddać z mety … ugotować 
sie … (Gor); zob. góra, strych.

śrut – ‘pasza dla zwierząt gospodar-
skich, składająca się z rozdrobnionego 
ziarna’: jak by na przykład … za dużo 
żytnigo śrutu … kiedyś tam zmiana 
futru tyż tam gwałtownie … nie … 
no to tak [szkodzi koniowi] … (Gor); 
najgorzyj jak sobie przyniós (!) na … na 
przykład worek śrutu … żeby mioł bli-
sko do oprzóntania … a on sie urwał … 
i sobie zjod do woli … to móg mu 
zaszkodzić … móg mu zaszkodzić … 
(Gor).

śrutownik – ‘urządzenie elektryczne 
służące do rozdrabniania ziarna na 
paszę dla zwierząt gospodarskich’: tam 
śrutownik stary … (Gor).

śvinia zob. świnia.

świeżynka – ‘potrawa ze świeżego 
mięsa wieprzowego, pozyskanego 
tuż po świniobiciu, tu: z polędwicy 
i policzków wieprzowych zasmażanych 
z cebulą, przyprawami i dużą ilością 
tłuszczu’: teraz jak pani jes w takich 
tam zajazdach czy coś to na to mówiom 
świeżynka … […] tutaj była smażonka 
a tak właśnie świeżynka … (Gor); zob. 
smażonka.

świnia [śvinia] – ‘zwierzę, hodowane 
głównie ze względu na mięso’: na 
zwierzenta tam … krowe czy świnie … 
(Czr); śviniom sie dawało … ludzie 
jedli … (Brz); no czeba świnie ubić … 
potem upuścić krew … (Nid); no … 
dawniej mówili jak czarny [kot] ci 
przeleci przez droge … nie … […] że 
jag jechali na targ ze świniami że nie 
sprzedaż ani jednej parki … nie … tag 
mówili ale … (Grb); no mówie (!) tu 
było … u nas hektar tam osimdziesiont 
to jedna krówka i tam z dwie świnie … 
nie … (Grb); bo sie hodowało świnie 
po to żeby miała takie o … tak o … to 
była świnia … miała takie duże sadło … 
to był wieprz … nie … a że było mało 
miensa to nic kurcze … nie … no … 
(Gor); świnia jes tak zbudowana jak 
człowiek … i tak ón … jak fachowiec 
to on wie w którym miejscu ta koś sie 
kóńczy … i tak ucino … nie … bo ja 
to kiedyś sóm robiłym … a teraz nie 
robie … to … zaś tych kawołków sie 
natnie … nie … że nie wiadómo dzie 
to … (Gor); no winc świnia ma midź 
ogon podwininty … jag jes zdrowo … 

Śrutownik (fot. M. Fabrowska 
i N. Jankowiak)
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a jag już ogon opuszczo … mo prosto 
ogón … nie podwininty … to coź ji 
jes … (Gor); na chudy świni sie wsza 
nie chce czymać … (Gor); no … ale tyż 
musiały być … przegrody mić poro-
bióne w tym okólniku … bo … albo na 
zmiane … bo świnie majóm to do sie-
bie … że jag óna jes … obcygo patyka 
już nie weźnie … ona musi mić … ona 
musi być w tym … musi być … każdo 
oddzielnie … nie … no to tam zaś … 
trudno majóm sie przyzwyczaić … żeby 
sie nie gryzły … (Gor); zob. świniak.

świniak [świniok] – ‘zwierzę, hodowane 
głównie ze względu na mięso’: no 
jeszczy zabijómy tradycyjnie … bo som 
ludzie co nie zabijajom … nie … no 
normalnie świniaka zabije … ugoto-
wali wode … oparzyli … go oskro-
bali … (Gor); a byly (!) takie tutyj … 
ci tam zwłaszcza ze wschodu … czy 
dzieś … to oni te parzónke robili … tak 
sparzuł … nie … to ón ten krew dopiro 
wyjmował jak se świnioka przeżnół … 
i takom zgrupionom … nie … i to 
razym z kaszóm parzył … nie … (Gor); 
tyntnice … to przeżnie tyntnice … i on 
szybko sie uśmierci … tyn świniak … 
moment … i już nie rusza sie … 
nie … bo ta krew jemu zejdzie … to 
jes (!) moment … (Gor); na raszcze … 
dechach … na leżónco … […] no to 
tak coś jak tero som palety … nie … jak 

palety te drewnianne som … od ładowa-
nio tych towarów … nie … no na takie 
coś sie świniaka przewróciło … nie … 
no i tam woda odchodziła … i oskroboł 
jednóm stronom … drugom … powie-
sił … wnyntrzności wyjół … (Gor); zob. 
świnia, wieprz.

świniarnia – ‘budynek, w którym 
przebywają świnie’: teroz … tam te 
nowoczesne świniarnie … co tam na 
ty  głymboki ściłce (!) … to nazywajóm 
boksy … nie … no to mo w boksie czy-
dzieści … i czterdzieści … nie … to sóm 
te nowy nazwy boksy … na czydzieści 
tam sztuk boksy … (Gor); zob. chlew, 
chlewnia.

świniobicie – ‘szereg czynności zwią-
zanych z ubojem świń w gospodar-
stwie; także: okres, w którym zabija się 
świnię’: od razu pani powiem że bardzo 
nie lubiłem świniobicia w domu … 
(Gor); dawni to ludzie wszysko umieli 
przyważnie sami … świniobicie jes 
takie samo … ino przychodzi facho-
wiec … nie … przychodzi rzeźnik … 
no jeszczy zabijómy tradycyjnie … bo 
som ludzie co nie zabijajom … nie … no 
normalnie świniaka zabije … ugotowali 
wode … oparzyli … go oskrobali … 
(Gor).

świniok zob. świniak.
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T
taczka – ‘wózek z jednym kołem, 
dwiema nóżkami i dwiema rączkami, 
służący do przewożenia ciężarów, np. 
węgla, piasku, obornika itp.’: b.c. (Nid).

tamaryszek – ‘roślina z rodziny tama-
ryszkowatych, występuje w postaci 
krzewów lub małych drzew; odzna-
cza się dekoracyjnymi, kłosowatymi, 
różowymi kwiatami porastającymi całe 
łodygi’: no gradiole to teraz tam ostat-
nie … a … jaśmin … jaśmin … nie … ja-
śmin … kalina … bez … co tam jeszcze 
u naz jes … […] forsycja … tamaryszek 
co u naz jes tutaj … na tym ogrodzie … 
turki … aksamitki … (Gor).

tarcza – ‘odznaka szkoły, przyszywana 
na rękawie fartuszka’: jeszcze musioł 
być taki na rynkowie … jak to mó-
wiom … emblematy czy coś tam szkoły 
jak to sie nazywało … […] o … tarcza … 
(Grb); zob. emblemat.

tetra – ‘biały, bawełniany, półprzezro-
czysty materiał o luźnym splocie’: 
tetra … tak … tetra … […] cedzidło to 
[mleko] jeszcze bo to do cedzenia … 
nie … (Gor).

tłusto – ‘z dużą ilością tłuszczu’: naj-
gorsze było to … to było wszendzie 
tłusto … to było wszendzie tego tłusz-
czu … to to było naj… (Gor).

tłuszcz – ‘zwierzęcy produkt spożywczy 
o wysokiej kaloryczności, otrzymy-
wany z tkanki powstającej pod skórą 
zwierząt’: najgorsze było to … to było 
wszendzie tłusto … to było wszendzie 
tego tłuszczu … to to było naj… (Gor); 
jak kotlety załóżmy mielone albo 
zostało na przykład mienso z kiełbasy to 
robiło sie mielone z tego … takie kotlety 
mielone … […] i to sie zalewało tłusz-
czem … […] i to było w wekach … to 
ooo… (Gor); tom samom kiełbase … jak 
zabrakło czasem tych flaków … […] to 
kiełbase sie zalewało … w słoiki … zale-
wało sie tłuszczem … i to sie … (Gor).

toczynie – ‘obrabianie na tokarce’: za-
leży jak kto nazwie … teroz tego by nig 
nie zrobił … jeszcze […] mioł tokarnie 
do baranów toczynia … (Grb).

tokarnia – ‘warsztat, pomieszczenie, 
w którym obrabiane są przedmioty na 
tokarce’: zależy jak kto nazwie … teroz 
tego by nig nie zrobił … jeszcze […] mioł 
tokarnie do baranów toczynia … (Grb).

torbiel – ‘tu: ta część kury pod szyją, 
w której gromadzi się pokarm, zanim 
trafi do żołądka’: mi sie wydaje że to jes 
torbiel … (Nid).

torf – ‘rodzaj skały powstającej z ob-
umarłej roślinności bagiennej (tu: 

Taczka (fot. M. Fabrowska i N. Jankowiak)
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torfowca), po wysuszeniu wykorzysty-
wany jako opał’: torf … […] z łónk wy-
kopywało sie i … na takie … raszki … 
kładki … i to sie suszyło … po wysusze-
niu sie brało do … pieca … do pale-
nia … (Brz); torf … […] wykopywało sie 
i potem w takie formy sie nakładało … 
i z tych formów potem sie odwracało 
i potem wysuszało sie i sie stawiało 
takie … takie słupki … (Czr).

torfica – ‘dół po wykopanym torfie, 
wypełniony wodą’: [łabuzie rosły] to 
w torficach takie … w stawach … (Brz); 
zob. torfowica, torfowisto.

torfowica – ‘dół po wykopanym torfie’: 
b.c. (Czr); zob. torfica, torfowisto.

torfowisko – ‘teren podmokły, po-
rośnięty przez roślinność bagienną, 
z której powstaje torf’: wszyscy jak … 
jak chłopaki do kupy wszystkie krowy 
a my tam … kompać sie w torfowiskach 
czy gdzieś … w stawku … (Gor); bo tam 
gdzie myśmy paśli to były stawki i tor-
fowiska … takie rowy … no to zależy … 
jak była woda to tam także popijały te 
wode … nie … same se poszły … jak 
było goronco to sie chłodziły nawet 
w tym … nie … (Gor); tu jez licho tutaj 
u was … z tym … tu nie ma stawków 
a tam to były rowy i … i ten … jag my-
śmy sie w torfowiskach kompali to one 
też tylko że nie… jak pijawka sie przy-
czepiła … nie … no … ale co człowieg 
miał zrobidź jak było goronco … nie … 
no … (Gor).

torfowisto – ‘dół po wykopanym torfie’: 
b.c. (Czr); zob. torfowica, torfica.

traktor – ‘pojazd mechaniczny o dużej 
sile pociągowej, napędzany silnikiem 
spalinowym, przystosowany do ciąg-

nięcia lub pchania pojazdów i urzą-
dzeń bez własnego napędu, także 
do napędzania niektórych maszyn’: 
jeszcze jo mom szeździesiónd lat … 
za koniami chodziłym … a teroz sóm 
takie traktory … że siejom bez uorki … 
nie … i rośnie … (Gor); mówi tak … 
jak wy bydziecie traktorym po polu 
jeździć … to kasze bydziecie iglóm 
jeś … nie … bo bydzie tak rzodko … 
że igłóm mu sie natknie … a jego wnug 
ma tom samom zimie co ón … i mo pińć 
traktorów … nie … i rośnie … a tak … 
mówi … kasze bydziecie igłóm jeś … 
nie … no … (Gor); zob. bocian, ciong-
nik, zetor.

trawa – ‘drobne rośliny rosnące gro-
madnie (dziko lub zasiane) w dużych 
skupiskach, m.in. na łąkach, tworzące 
gąszcz cienkich, długich listków wy-
rastających prosto z ziemi; po skosze-
niu i wysuszeniu – siano’: [kosa] do 
koszenia chwastów … traw … (Czr); no 
trawe … no to trawe sie kosi zielonom 
a … a … zboże to sie kosi dojrzałe … 
(Czr); dawniej z płachty co tak … to 
trawe wiency tam z płachty siali … 
(Grb); na pole to mieli osełki … a tak 
to naklepoł … jag mu sie już stympiła to 
w południe troche poklepoł … zwłasz-
cza jak trawe siekli … (Gor); trawe 
to na pokos to siekli … nie … (Gor); 
jak trawa była tako stojónco … to nad 
nióm (!) siekli ze wszyskich strón tam 
sobie … a jak była troszke pochylono 
to musioł zachodzić … nie … sik tak 
w te strone jak pochylóno … żeby … 
i to siekli na pokos … odchodziło na 
bok … (Gor); tóm trawe to musieli zaś 
tym … rozczónsnońć … czyli na łónce 
jes skład … no teroz to sóm maszyny 
do tegó że tam jedzie i to rorzuca … 
a przedtym to grabiami i widłami wszy-
sko … (Gor).

Slownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa_Justyna Kobus_2018.indd   154 2019-02-26   15:05:57



155

T

trawiarka [trowiarka] – ‘maszyna do 
koszenia trawy’: kosiarka … snopo-
wiónzałka … trawiarka … (Czr); to nie 
wiem … trawe sie kosi trawiarkom a … 
a zboże teraz to sie kosi kombajnem 
i od razu młóci … (Czr); no … dwana-
ście hektarów … no ale to już robili 
trawiarkami … tymi śmigłówkami … 
nie … (Grb); żniwa tag jak … jako 
dziecko no to musioł najpierw tata 
obciońć … obciońć kosom … nie … żeby 
to trawiarka tam czy ta śmigłówka to 
posiekła … (Grb); trowiarkami siekli … 
my trawiarkóm siekli … (Grb); tak … to 
od kosy poszły trawiarki … (Grb); tro-
wiarka stoi do dzisiej … (Grb); to wiem 
że wuja kosił kosom … potym były już 
trawiarki … czy tam kosiarki które już 
kosiły ale czea było potem wionzać … 
no a potem były już snopowionzałki 
i to tylko do … do zes… do zes… do 
zestawiania w mendle … nie … (Gor); 
zob. śmigłówka.

trowiarka zob. trawiarka.

trucizna – ‘substancja powodująca 
silne dolegliwości ze strony organi-
zmu, a nawet śmierć’: te stare stonki 
żeśmy wrzucali do butelki … i to potem 
było zakorkowane … ja nie wiem czy 
to każdy zakopywał czy … że one 
już w tym pozdychały … bo tag jag 
nastympne to potym takim proszkiem 
pończoche brali stylonowom i tag na 
każdy krzak … nie … jag już byłe (!) 
sie … te larwy czerwone były … […] 
ale to śmierdziało … to było trucizna … 
ale dwa tygodnie nie było wolno po 
tym hakać pyrów … nidz nie … to już 
każdy pszeszczegoł … oż nie po-
padało dobrze i nie zmyło … (Grb); 
choroba grzybowo ta murzónka … to 
jes czarne … czarne ziarno jes … i to 
jez już nawet … kurzy sie to … to takie 

jes tam … jag uschnie to sie kurzy … 
nie … i to do kurów to trucizna … do 
małych … młodych tam prejsoków to 
trucizna … (Gor).

trzeć sie – ‘tu o świniach: drapać się’: 
na chudy świni sie wsza nie chce 
czymać … ale na te wszy by czea było 
coś zaradzić … bo … no … ona sie trze 
tak … jak czowiekowi przeszkodzajom 
te roboki … nie … muchy jak gryzóm 
tyż czowieka … a wszy tyż … no bo na 
przykad … jak tam małe to jeszcze tam 
loto … w słómie sie wytrze … ale jag 
na przykad maciory … to ona jak sie 
trze … o mur czy o coś … to ona sie 
może wytrzeć do krwi … nie … skóre 
zedrzyć tam … jak sie tarła … nie … 
no … (Gor).

trzonek [trzuonek, trzónek] – ‘część 
prostych narzędzi ręcznych, służąca do 
trzymania, zwykle drewniana’: haczka 
jezd nabijana na trzonek … (Brz); 
no kosa no to zbudowana jest ty… 
z tego kosiska i … i z tej drewnianej 
czenści … trzonka … (Czr); to jes ten 
trzonek drewniany z ronczkom za który 
sie trzymało no … (Czr); no sierp to jes 
właśnie takie półokrongłe narzendzie 
metalowe no i z drewnianym trzonkiem 
krótkim … (Czr); to sie nazywa widły … 
i trzuonek … (Czr); tu na tym trzónku … 
(Gor); zob. grabisko, kij, kosisko, stylisko, 
sztyl, sztylisko.

trzónek zob. trzonek.

turek – ‘roślina należąca do rodziny 
astrowatych, jednoroczna, o pomarań-
czowo-żółtych kwiatach, intensywnie 
pachnąca; uprawiana zwykle jako ro-
ślina ozdobna, choć odznacza się także 
walorami leczniczymi i kulinarnymi’: 
co u naz jes tutaj … na tym ogrodzie … 
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turki … aksamitki … […] to jes to 
samo … turki i aksamitki … no … (Gor); 
zob. aksamitka. 

twarożek – ‘zdr. od: twaróg’: a i potem 
jag już człowieg miał to zsiadłe mleko 
no to też sie ogrzewało i sie robiło 
twarożek … (Gor); zob. twaróg.

twaróg – ‘produkt otrzymywany przez 
podgrzewanie zsiadłego mleka’: to po 
już zrobieniu twarogu … ta serwatka … 
(Gor); u nas stało z boku na piecu … 
jak był ciepły piec … żeby po prostu 
to sie ogrzało … żeby sie oddzieliła ta 
serwatka od tego twarogu … potem sie 
przecedzało do takiej tetry znowuż … 
tak sie nazy… to mówiło … no i po-
wstała grupka sera … nie … (Gor); zob. 
twarożek.

tylni – ‘umieszczony z tyłu, tylny’: 
wieszano na tylnih nogah ale jak to sie 
nazywało to ja nie wiem … na lin-
kach … (Nid).

tyluźmetrowy – ‘wielometrowy’: no to 
mioł tam dwieście metrów czy ileś … 
no to mu tam te … ta wilgoć w ty 
osełce starczyła … ale jag mioł cztery-
sta albo tyluźmetrowe pole to ona mu 
wyschła … to on musioł mieć ze sobóm 
wcionż … nie … (Gor).

tyłek – 1. ‘tył wozu’: b.c. (Czr); 2. ‘tył 
i przód wozu’: b.c. (Brz); zob. przodek; 
3. ‘część ziemniaka bez oczka’: tag jag 
u nas w domu no to właśnie mama … 
brakowało tych sadzonków to kroiła … 
a babcia pamientom przyjechaa z Czer-
nieewa (!) i mówi że: to ino powinnaś 
te tyłki poodkrować … […] te tyłki … 
mówi: a to to do jedzynio … (Grb).

tynszy – ‘tu o koniu: tęższy, mocniej 
zbudowany’: te chomonta to już musioł 
być tak … prawie idealnie pasować … 
bo jak był koń tynszy to by gó … to za 
małe … a jag mały … no to by zależ-
nie … nie … (Gor).
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ubić – ‘pozbawić życia, zabić’: no czeba 
świnie ubić … potem upuścić krew … 
(Nid).

ubrać konia – ‘założyć koniowi uprząż’: 
pierś była tak w koło … to były pasy … 
i do barczyka zakłodane to … nie … 
a barczyk za hok … czy za wóz … 
i już kóń buł ubrany … nie … tyko 
że to sie nie zminiło … to tam ten … 
najwyży tam o … teroz jag majóm te … 
te ozdobne tam … to tam kiedyź u nos 
tyż mieli lepsze sory na nidziele … do 
bryczki tyż mieli … nie … to tam kółka 
były tam mosinżne … czy coś tam … 
no … wesele jak wieźli to ubrali w to 
kónie … nie … (Gor).

ubrany – ‘przym. od: ubrać’: pierś była 
tak w koło … to były pasy … i do bar-
czyka zakłodane to … nie … a barczyk 
za hok … czy za wóz … i już kóń buł 
ubrany … nie … (Gor).

ubrónować – ‘przeprowadzić bro-
nowanie’: po żniwach czeba było 
poduorać … i ubrónować bo tero brona 
a tero włó… włóczynie sie robi … jes 
wokół jes tegó … (Grb).

ucho – ‘narząd słuchu, tu: wieprzowe, 
wykorzystywane przez ludzi w ce-
lach spożywczych’: to … tag jag u nas 
byliśmy u sonsiada i on brał uszy bo je 
lubił jeść … […] no … gotował … ja 
nie-em … tam jes sama chrzenść prze-
cież … on mówi że lubi … nie … to on 
zawsze te uszy dostał … (Gor).

uchwyt – ‘część narzędzi służąca do 
trzymania’: no tutej uchwyt … tako 
była … jak to sie nazywo … klin do 
zabijanio … moge wom pokozoć kose 
jak wyglondo … (Grb); kosa to ma aby 
tyn tyn uchwyt że tu na … na kosi-
sko sie zakłodo … to najlepi … o … 
praktycznie widać … (Grb) (Gor); zob. 
krukiewka, ronczka.

udo – ‘tu: część kurczaka, kury’: potem 
piersi … uda … no szyja … skrzydła … 
wszysko … (Nid).

ugór – ‘nieurodzajny pas ziemi na polu; 
pole nieuprawiane i nieobsiewane 
przez rok lub kilka lat, nieużytek’: to 
można to … […?] kosidź na siano te 
piersze a późnij sie krowe pasło na 
tym rowie i to była dzierżawa od gminy 
tych … tyh rowów … nie … to jak 
były aleje kiedyś dzierżawili od gminy 
tag i te … nie … tag my te te rowy … 
a późnij były takie ugory … żeśmy tam 
paśli … takie no … (Gor).

uhakać – ‘wykopać za pomocą haczki’: 
no to … [kiedyś] nie było maszyn … 
i wiencej kobied i … hakały od rana do 
wieczora … każdy swoje szefle musiał 
uhakać … (Brz).

ukrajoć – ‘okroić, uciąć’: a kiedyś to 
nawed mówili … że … że to sie odro-
dzajóm … a to óne sie nie odrodzały te 
zimniaki … ino chodziło o to … że jag 
ukrajoł z duży … to ona była zdrowa … 
bo jak był dobry rok … a chore pyrki 
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już takie były tam zwirusowane … no 
to duże urosły … (Gor).

ukwasić – ‘poddać procesowi fermen-
tacji’: zbiera sie w jednom czenść … 
i … i tam sie przydusza i one muszom 
leżeć … i same zgnijom … tak sie ukwa-
szom … (Brz).

ulegać – ‘spłaszczyć się, opaść’: zawsze 
wyży na ty babie musiało być … zaź 
jagby sie uległo to by sie zrobiło tak … 
zara mokło … (Grb).

uliczka – ‘jednoskrzydłowe drzwi 
w ogrodzeniu’: no bo [wrota] były całe 
zrobione a tu jes prawie na cztery metry 
to som na pó (!) poprzecinać … w jed-
nym jes ta uliczka wyciento a reszta … 
(Grb); uliczka to u nas sie mówiło co 
sie wchodziło na podwórze … brama 
była … […] furtka była … to na to 
sie mówiło uliczka … tak … (Gor); 
u nos to tylko na sylwestra tam komuś 
czasym wynieśli uliczki … bo to na te 
furtke to mówili uliczki … nie … […] 
to przeważnie uliczka to była ta furtka 
co była pirszo wejście na podwyrze … 
to była uliczka … nie … bo z ulicy 
wchodzili … to była uliczka … ta pirszo 
furtka … co wchodzó na podwyrze … 
nie … to była uliczka … no … i to tam 
u nos te uliczki … nie wim co to był za 
zwyczaj … teroz już sie odzwyczaili … 
a zreszto teroz to już metalowe to by nie 
wystawiuł … ale kiedyś to było tam … że 
na sylwestra wynieśli … nie … furtke … 
tam schowali gdzieś … coś tam … 
uliczke … jak kto … (Gor); zob. furtka.

uprawiać – ‘stosować szereg zabiegów 
agrotechnicznych w celu  uzyskania 
jak najlepszych plonów’: to jak kie-
dyś … uprawiali zimie … to wszysko 
kóniami … wszysko rynczne pugi … 

te kultywatory … (Grb) (Brz); zob. 
obrabiać.

uprawić – ‘zastosować szereg zabiegów 
agrotechnicznych w celu uzyskania 
jak najlepszych plonów’: no to trzeba 
najpierw zaorać … uprawić … wy-
wieź obornik … pewnie najpierw to 
obornik … zaorać … zabronować … 
obsiać … no … co tam jeszcze … (Gor).

uprawiony – ‘im. od: uprawiać’: no to 
już jes pole uprawne … uprawione … 
pole uprawione … (Czr); zob. uprawny.

uprawny – ‘przym. od: uprawiać’: no to 
już jes pole uprawne … uprawione … 
pole uprawione … (Czr); zob. upra-
wiony.

upróżyć – ‘ugotować kaszę na sypko’: 
no kaszanke … no od kaszanki 
zaczniemy … kasze czeba było tam 
odpowiednio … mama to wiedziała 
jak czeba jom upróżyć … upróżyć … 
upróżyła … […] ugotować … ale ona 
sie tag nie gotowała ona musiała być 
taka sypka jakaś … nie … (Gor).

uprzóndz – ‘uprząż’: dawno kónia 
ni ma … ale uprzóndz … co tam … 
uprzóndz … ta sama co była … chyba 
że chomónto chodzi … o to … a zwykła 
uprzóndz to jes ta sama … to sie nidz 
nie zmieniła na przeszczyni chyba 
dwustu lat … czy czysta … nie … konie 
majom to samo … (Gor); u nos były 
te … to nazywali pószory … bo praw-
dziwy to jez uprzóndz … nie … (Gor); 
zob. pószorek, pószory, sory.

upuszczać krew – ‘naciąć żyłę w celu 
spowodowania upływu krwi’: no czeba 
świnie ubić … potem upuścić krew … 
(Nid).
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uschnońć – ‘obumrzeć na skutek braku 
wody’: tag jak tam dobro pogoda no 
to se pińć … sześ dni [trawa] poradziła 
uschnońć … jak dobrze tam przewra-
cał … nie … no i zalyży od gatunku … 
nie … no to … tero nie … ona musiaa 
uschnóńć … to tak … kiedyś to jeszczy 
nawed inaczy były metody … bo teroz 
to uschnie i sfijajóm snopki … (Gor).

juździnica – ‘część uprzęży nakładana 
na końską głowę’: u nos były te … to 
nazywali pószory … bo prawdziwy to 

jez uprzóndz … nie … no to było tak … 
że … tu miał taki szyrszy pas … to to 
na pierś … nie … i na krzyżu mioł dwa 
takie pasy poprzeczne … nie … i do 
tegó była juździnica i lycki założóne … 
i na tym poprzecznym pasie … to miał 
dwa kółka … nie … (Gor).

używić sie – ‘pożywić się, najeść się’: 
no … po żniwach to już każdy mówiuł: 
wołej kury teroz sie już używióm … bo 
ino drapały do o… bo stogi były blisko 
domu raczej … (Grb).
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wał – 1. ‘sprasowana słoma w kształcie 
walca’: teroz to [trawa] uschnie i sfija-
jóm snopki … tam coś tam … wały … 
i zbierajóm … (Gor); zob. balot, wałek; 
2. ‘usypana podłużnie pryzma ziemi’: 
kopiec … mogiła u naz mówili … 
(Gor); zagłembinie takie kopali … tam 
na metr … tam ileś … tag na szyrokoś 
kopca … i wybrali na sztych zimie … 
nie … no … i to waśnie …. że … bo 
zaś były przykrywane … to troche był 
w zimi … nie … no i to … uformu-
jóm takom … normalnie … taki wał … 
pryzme takom uformujóm … nie … i na 
to jes przykrywane słómóm … i potym 
zimiom … nie … no … i to był kopiec … 
nie … (Gor); pyrki to w zimie kładli … 
normalnie w zimie … (Gor).

wał napyndowy – ‘mechanizm służący 
do przenoszenia ruchu obrotowego 
ze skrzyni biegów do poszczególnych 
mechanizmów napędowych’: b.c. 
(Czr).

wałek – ‘sprasowana słoma w kształcie 
beli’: no … baloty albo wałki … (Grb); 
zob. balot, wał.

warchlak – ‘odrośnięte młode świni’: 
b.c. (Nid); zob. prejsok, prosiaczek, 
prosie.

warsztat – ‘stół z narzędziami do wyko-
nywania rozmaitych prac, np. napraw-
czych’: tam na tym warsztacie … (Gor).

warzywnik – ‘miejsce w ogrodzie, gdzie 
rosną warzywa’: b.c. (Czr).

warzywo – ‘roślina uprawiana ze 
względu na walory smakowe i odżyw-
cze’: ogród … w ogrodzie rosnom … 
warzywa w ogródku przydomowym … 
albo takim dzie… działkowym … na 
ogródku działkowym albo … albo do-
mowy ogródek … (Czr) (Brz).

waszta – ‘warstwa czegoś, tu: snopków’: 
sztyge sie robiło takom w koło … […] to 
sie na sam … na dzień dobry ustawiało 
na środku … […] to była taka sztyga … 
nie … może to i na to mówili babe … 
i później sie te waszty … waszta … 
sie w koło obkładało coraz wyży to 
sie wionzało tag jedno z drugim tag na 
przemian … (Gor).

wchodzić w szkode – ‘czynić szkody, 
straty’: a teraz to nie wiem czy by tak 
dzieciak wytrzymał cztery godziny i tak 
chodził so (!) w koło … z pieskiem 
i z kijem i tak … i żeby [krowy] nigdzie 
w szkode nie weszły … bo nie było 
pastuchów ani ogrodzone … (Grb).

weki – ‘słoiki ze szklaną przykrywką, za-
mykane za pomocą gumki i metalowej 
sprężyny lub klamry’: jak kotlety za-
łóżmy mielone albo zostało na przykład 
mienso z kiełbasy to robiło sie mielone 
z tego … takie kotlety mielone … […] 
i to sie zalewało tłuszczem … […] i to 
było w wekach … to ooo… (Gor).

wendzenie [wyndzynie] – ‘rzecz. od: 
wendzić’: później było wendzenie czy 
tam peklowanie … bo też prondu nie 
było przecież … Jezu kochany … (Gor); 
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schab … do wyndzynio … no … (Gor) 
(Nid).

wendzić – ‘odymiać wędliny w celu 
ich konserwacji oraz nadania smaku 
i zapachu’: kładzie sie w wode so-
lanke … czeka sie kilka dni … potem 
sie  wendzi … (Nid).

wentylacja kominowa – ‘system wenty-
lacyjny kopca ziemniaków’: b.c. (Czr); 
zob. kalonka, kominy.

wiaderko – ‘zdr. od: wiadro’: skopek to 
też był ten do … to wiaderko czyli do … 
do … do … do … do dojenia właśnie 
tego … (Gor); zob. skopek, wiadro.

wiadro – ‘naczynie do przenoszenia 
płynnnych, półpłynnych, sypkich itd. 
materiałów, wyposażone w półokrą-
gły uchwyt’: ale tutaj zawsze z wiader 
[krowy piły] … (Gor); to wiadro do 
mleka … (Gor) (Nid); zob. skopek, 
wiaderko.

wialnia [wialnio] – ‘dawna maszyna 
do czyszczenia ziarna z plew’: mły-
nek … wialnia inacy (!) … młynek … 
wialnia … (Czr); no to oczyścić … 
w takiej wialni … (Czr); jedni mówiom 
wiejnia … wialnia … jedni młyneg i to 
tam było to samo … (Grb); jak kie-
dyź maszyna była … ona dalij zboża 
nie czyściła … nie … to te zboże tam 
opierali sobie tym … odrzucali szypami 
(!) na tyn blong … żeby nie leciało do 
sónsieka z powrotym … nie … i po-
tym … to tako wialnio nazywali … 
czyściuł … nie … (Gor); zob. klaper, 
młynek, wiejnia.

wialnio zob. wialnia.

wiatrok – ‘drewniana budowla ze 
skrzydłami, służąca zwykle do mielenia 
ziarna na mąkę’: ón tu miszkoł za wia-
trokim tak … bo jeszy (!) taki budynek 
był mindzy szkołóm w Szczytnikach … 
a tutyj … (Gor).

widełki – 1. ‘widły dwuzębne do po-
dawania snopków’: b.c. (Czr) (Grb); 2. 
‘zdr. od: widły’: tata naz obudził rano 
o piontey i mówi: chodźcie … widełki 
nam … każdy do wzrostu nom tam doł 
takie co ja miałam … najmłodsza … no 
to najlekciejsze … o pionty to do ósmy 
rana połowe tego polu (!) … tata tylko 
nam z tych kupeg na wienksze a my po 
boku i żeśmy … nie … rozrzucali na 
drobno … (Grb) (Czr).

widły – ‘narzędzie rolnicze składające 
się najczęściej z trzech metalowych 
zębów, połączonych ze sobą i osadzo-
nych na drewnianym trzonku; także: 
metalowa część tego narzędzia’: to sie 
nazywa widły … i trzuonek … (Czr); 
czyzymbowe i czteryzymbowe widły … 
no … (Czr); no to widły całkowicie sie Wiadro (fot. M. Kosińska i J. Konieczka)
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nazywajom … (Czr); no to sie te kupki 
rorzuca no i wtedy sie przyoruje … 
a widłami sie rorzuca … roztrzonsa 
o! … widłami sie roztrzonsa … nie … 
(Czr); i ten gnój potem na wóz i na 
pole i znowuż na te kupki na tym … na 
tym polu … czea było wziońś widły i to 
wszysko porozrzucać … nie … no a po-
tem znowuż zaorać … (Gor); gablami to 
sie ziemniaki podrzucało … buraki … 
takie długie miały właśnie te … te … 
te … te zemby … te widły czy nie wiem 
jak to tam powiedzieć … nie … (Gor); 
tóm trawe to musieli zaś tym … roz-
czónsnońć … czyli na łónce jes skład … 
no teroz to sóm maszyny do tegó że 
tam jedzie i to rorzuca … a przedtym 
to grabiami i widłami wszysko … (Gor) 
(Nid); zob. zemby.

wiechcie – ‘słoma wkładana do butów 
w celu ich ocieplenia’: dawnij to w buty 
se kładli słome … mówili wiechcie … 
wiechcie … zamia (!) tero jak wkładki 
filcowe … nie … to słóme kładli … to 

był bałagan jak psi … (Grb); wiechcie 
mówiliśmy … to co tydzień … ale to 
w stodole zrobił … stare … […] ale kto 
o to dbał to raz w tygodniu se zrobił 
świż (!) … (Grb); wycióngnoł [wiech-
cie] na piec położył … sie wyschły i … 
przecież to tyż zaparowało jak cały dziń 
w tym chodziuł czy … czy ten do lasu 
czy tego … […] ale to [wiechcie] mu-
siały być ze żyta … (Grb); zob. wkładka.

wiejnia – ‘dawna maszyna do czysz-
czenia ziarna z plew’: jedni mówiom 
wiejnia … wialnia … jedni młyneg i to 
tam było to samo … (Grb); zob. klaper, 
młynek, wialnia.

wielokronżek – ‘rodzaj kołowrotka do 
naciągania liny’: krympulec to był taki … 
to u nas to wielokrónżeg mówióm … 
a óni to tag mieli … to kryńciuł tak … 
i odnosiuł tegó świniaka … to musioł 
mieć wielokrónżek … tam mieli tak że 
som powróz zakróncoł … barczyk był … 
i jeszcze dwa takie prynty … albo … 

Widełki do podawania snopków 
(fot. M. Fabrowska i N. Jankowiak)

Widły do gnoju oraz wiadra 
(fot. M. Fabrowska i N. Jankowiak)
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kije okróngłe … i w to było … zakładoł 
linke … i wsadzoł tam tyn … ta-ag 
łyżke od opon … czy czym … i tym 
 kryńciuł … nie … i tyn powróz sie zawi-
szoł … zakryncoł tak … i świniak szed 
do góry … no … a u nos to przyważnie 
używali wielokrónżków … nie … (Gor); 
zob. krympulec.

wieloskibowy – ‘o pługu: odkładający 
wiele skib ziemi’: nie wiem … teraz to 
może som i [pługi] jednoskibowe i dwu-
skibowe … wieloskibowe … ale jakie 
tam jeszcze to już tam nie wiem … coś 
tam jez jeszcze … ale co tam jes takie 
rotacyjne nierotacyjne to ja już … to ja 
już sie nie … nie … nie … (Gor).

wiendnońć – ‘o roślinach: tracić jędrność 
wskutek utraty wody’: [rośliny bez 
wody] schnom … wiendnom … (Brz).

wieprz – ‘świnia hodowana na ubój’: 
bo sie hodowało świnie po to żeby 
miała takie o … tak o … to była świ-
nia … miała takie duże sadło … to był 

wieprz … nie … a że było mało miensa 
to nic kurcze … nie … no … (Gor) 
(Nid).

wierzeje – ‘drzwi stodoły’: w stodole … 
[…] no to drewniana … sonsieki … 
klepiska i … i szerokie … i wrota … […] 
to wierzeje nazywali … (Czr); wie-
rzeje … u naz na to sie mówiło wierzeje 
od stodoły … (Gor); tak … tak było … 
my już teraz tyj stodoły nie mamy … 
była … były takie … na co dzień wej-
ście mniejsze a potem jak wjeżdżał ten 
wóz drabiniasty do stodoły no to były 
te wierzeje otwierane … (Gor); zob. 
bramy, wrota.

wieś – ‘teren pozamiejski, rolniczy, 
letniskowy’: no … pirsze nasze wesele 
było przy prondzie … na wsi jak to 
dawni … nie … (Grb); a dawnij to 
bardzo sie kobiety napracowały na 
gospodarstwie … teraz nie jes źle … 
ja nie powiem że jes źle … że … jag 
nieraz któraś … że w mieście majom 
dobrze … ale jak kobieta w mieście 
idzie do pracy … musi dzieci dom tyż 
obiad zrobić to na pewno ma cienżej 
jak ta na wsi … (Grb); ja jag miałem 
pietnaście lat to wyjechałem ze wsi … 
no … (Gor); nie no … poszło na wsi … 
przez te ostatnich czterdzieści … 
pińdziesiond lat … no ostatnie zwłasz-
cza dwadzieścia … to sie wszysko tam 
zmieniło … to jes tak skok duży … 
że ni ma tak … bo przemyz już był 
tam … jakieś maszyny musioł mieć … 
wszysko … nie … a rolnictwo to poszło 
tam błyskawicznie do przodu … nie … 
jeszcze jo mom szeździesiónd lat … 
za koniami chodziłym … a teroz sóm 
takie traktory … że siejom bez uorki … 
nie … i rośnie … (Gor); a to na tych 
wsiach były te kółka … nie … (Gor); 
zob. wioska.Wieprz (fot. M. Fabrowska i N. Jankowiak)

Slownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa_Justyna Kobus_2018.indd   163 2019-02-26   15:05:58



W

164

wilgny – ‘wilgotny’: to tam … [mar-
burkę] to myli … to było na wilgno … 
to tak żeby … ni mogło być tak brudu 
na tym … czyściutko było … (Gor); bo 
one [siano] jak było takie niedobrze 
suche … bo to sie robiło w tych kup-
kach wilgne … nie … (Gor); troszeczke 
wilgne robili … troszeczke wilgne … 
nie … i spłukali i znów troszeczke 
pooszczył … nie … nie polywoł wodom 
tylko to moczuł … tom marburke mo-
czuł … nie … (Gor).

wionzać [wiónzać] – 1. ‘związać garść 
zboża powrósłem w celu zrobienia 
snopka’: [kobieta] zbiera zboże i wionże 
w snopki … (Czr); no to idzie druga 
osoba za kosiarzem i podbiera to zboże 
i wionże … (Czr); no to wionzano takie 
powrósła robiono takie ze słomy … 
(Czr); a nieraz jeszcze szła … ktoź 
młodszy tam z córeg i robił takie … 
te … takie se małe łapki żeby ta co 
idzie wionże … nie … bo jako dziecko 
no to nie umiało zwionzać dobrze no 
to pomagaa … nie … tam rodzicom … 
(Grb); łapkuje … tak … pierwsza … ta 
druga wionże … (Grb); ten snopeczek 
był prawie zrobiony … to musiała go 
troche ułożyć ta co wionzaa … (Grb); 
łapkowanie bo to sie renkoma robiło … 
żeby zrobidź jakomź mniejszom wionzke 
tego zboża żeby osoba która szła za 
nami żeby mogła to po… to nie był 
żaden sznurek to sie robiło z tej słomy 
i sie wionzało … (Gor); to groty to 
mówili na to … to żeby jak kosóm sik … 
żeby to sie ukłodało … nie … to … jag 
umiał to dobrze sic … tak dzie to … tak 
stowiało jak kobita szła i wionzała … 
no to chłop ciół i wionzała … a jak kto 
ni umiał to mówili że powróz … nie … 
nakryńcił powróz … bo jak kryńcił … tom 
kosom zakłodał … to sie nie ukłodało 
te zboże … (Gor); łapkarki to były 

takie co tam szły … to jak szło wiency 
ich to jedna łapała a drugo wionzała … 
a tutyj to było … zaroz szła i wszysko 
robiła zaro … […] no to szły dwie ale to 
wyjontkowo … a normalnie jak kosili to 
po jedny … nie … (Gor); 2. ‘przywiązy-
wać coś, tu: o drągu zabezpieczającym 
siano podczas zwózki’: no u nos to 
tam nie było … moda … tegó wiónza-
nio dużo … wyjontkowo tak wionzali 
[drąg] … bo u nos tu było … gładkie 
drogi na łónke … tam na południu … 
co góry … bo to łónki przyważnie 
mieli albo do góry albo na dole … 
nie … no to óni musieli wionzać … bo 
jag jechali to tak … nie … a u nos … 
kto mioł równo na droge … to wcale 
nie  wionzoł … jak pamientóm … […] 
tutyj my mieli jedyn kawałeg łónki tam 
z tyłu … no to tam musiało … bo … 
z górki si troche zjyżdżało … i tak 
cze-a było tak przejechać po takim 
nierównym … no to … jak krótkie siano 
to wiónzali … nie … a tag na ty łónce 
tu … albo tu gdzieź mieli siano gdzie 
było równo … dojazd na łónke … to nie 
wionzali … (Gor).

wionzałka – ‘maszyna służąca do wią-
zania słomy w snopki’: wionzałka … 
a przedtem była śmigłówka … (Grb); 
i śmigłówki … no … a zaś wionzałki … 
(Grb); zob. snopowiónzałka.

wionzka – ‘pęczek’: łapkowanie bo to sie 
renkoma robiło … żeby zrobidź jakomź 
mniejszom wionzke tego zboża żeby 
osoba która szła za nami żeby mogła 
to po… to nie był żaden sznurek to 
sie robiło z tej słomy i sie wionzało … 
(Gor); zob. łapka.

wioska – ‘teren pozamiejski, rolniczy, 
letniskowy; tu także: ogół ludności 
zamieszkującej teren wiejski’: bo jak 
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sie pojawiła stara stonka … nie … to 
coło (!) wioska musiała iść … ale na 
dwie grupy … to buteleczki … takie 
kwad… pólitrowe butelki uwionzane 
na sznureczku przy szyjce i było wlane 
tyle na … w ty … tyle wody i potym 
chodzilim i to po czydziestu ludzi … po 
czterdziestu … i radlina przy radlinie … 
i te stare stonki żeśmy wrzucali do 
butelki … (Grb); zob. wieś.

wiónzać zob. wionzać.

wjazd – ‘miejsce, którym lub przez 
które się wjeżdża’: a środek było … 
wjazd … bojewisko … (Grb).

wkładka – ‘to, co się wkłada do środka 
buta w celu izolacji, wypełnienia 
wnętrza itp.’: dawnij to w buty se kładli 
słome … mówili wiechcie … wiech-
cie … zamia (!) tero jak wkładki fil-
cowe … nie … to słóme kładli … to był 
bałagan jak psi … (Grb); zob. wiechcie.

włoszczyzna – ‘warzywa używane 
łącznie jako główny składnik wywaru 
będącego podstawą zup, sosów itp.’: 
włoszczyzna … buraki … stroncz-
kowe … (Czr).

włóczenie [włóczynie] – ‘rzecz. od: 
włóczyć’: po żniwach czeba było 
poduorać … i ubrónować bo tero brona 
a tero włó… włóczynie sie robi … jes 
wokół jes tegó … (Grb); to samo … 
bronowanie i włóczenie … (Grb); zob. 
bronowanie

włóczyć – ‘spulchniać i wyrównywać 
zaoraną ziemię, uprawiać rolę za po-
mocą brony’: to brone do góry nogami 
sie przewroca to sie włóczy … (Czr); no 
bo dawniej było … ludzie szanowali … 
czy umłócili worek czy dwa … tam 

jag mówili … nie … centnar … no to 
to … a teros tam czy … jak wybierajom 
pyry … wybiorom no to już nie włó-
czóm … nie krymrujóm a dawnij to trzy 
razy włóczyli … krymrowali i jeszy (!) 
jag orał kóniem to jedyn szed … czy 
dzieciak czy dorosły … i zbierał gdzie 
spotkał te pyreczke … i sie cieszył 
wieczorem że nazbierał na parownik … 
(Grb); zob. krymrować.

włóczynie zob. włóczenie.

woda – ‘przezroczysty, bezbarwny 
płyn niezbędny do życia’: najpryndzy 
jak był spocóny … aby sie dorwoł do 
zimny wody … nie … no … tak że jak 
konie … to óne sie wciónż pociły … no 
to … pirsze jak przyjechali z pola … 
no to dostoł po pół wiadra wody … jak 
zaź ochłonół dostoł wiency … nie … to 
zalyży … jag normalnie tam … ten … 
normalnie kóń pracowoł … nie był 
tam za bardzo … i nie było goróncz-
ków … to one były nauczóne … że 
jak wyprzóng je … to one pod studnie 
przyszły … tam wew tym … była ta … 
micha tako do wody … i nalywały … 
i one sie napiły … same … i szły do 
stajni … nie … ale jak był spocóny … to 
gó nie dopuścili do tegó … bo by móg 
wypić za dużo … no … (Gor).

wolanki [wolanki] – ‘buty ze słomy’: wo-
lanki … no … ze słomy [buty] … (Grb); 
te wolanki to niby wsuwoł wolanki to 
nawed na mokro takie … takie jakby 
kalosze były coś … […] że wsunoł żeby 
ta stopa nie przemokła … (Grb).

wons – ‘kłująca część kłosa, ość’: oś … ości 
na to mówili … wonsy … (Czr); zob. ość.

worek – ‘opakowanie do przenosze-
nia i przechowywania ziemniaków, 
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ziarna itp.’: tam szed do stodoły po … 
bo to kiedyś tam sieczke żnyli … we 
workach nosili … nie … no to tam tom 
furtkóm wchodzili … nie … bramy nig 
nie otwieroł … przez to była ta furtka … 
(Gor); no bo dawniej było … ludzie 
szanowali … czy umłócili worek czy 
dwa … tam jag mówili … nie … cen-
tnar … no to to … a teros tam czy … jak 
wybierajom pyry … wybiorom no to już 
nie włóczóm … nie krymrujóm a dawnij 
to trzy razy włóczyli … krymrowali i je-
szy (!) jag orał kóniem to jedyn szed … 
czy dzieciak czy dorosły … i zbierał 
gdzie spotkał te pyreczke … i sie cieszył 
wieczorem że nazbierał na parownik … 
(Grb); prawdziwe to tag mówili że ko-
piedz ma mieć pincet kilo … na med ma 
być dziesińć worków … to by było pincet 
kilo … nie … (Gor); najgorzyj jak sobie 
przyniós (!) na … na przykład worek 
śrutu … żeby mioł blisko do oprzónta-
nia … a on sie urwał … i sobie zjod do 
woli … to móg mu zaszkodzić … móg 
mu zaszkodzić … (Gor).

wóz – ‘czterokołowy, drewniany po-
jazd, służący do przewożenia cięża-
rów, ciągnięty przez konie lub ciągnik’: 
na arfie … była taka zbita arfa i sie 
położyło na helke i … na … z woza 
i do okienka i leciały … sie sypało 
i masami … (Brz); zjeżdżalnia z wozu 
do piwnicy … arfa … (Czr); na polu … 
z pótora tygodnia stało … i potem 
zwozili … drabiniaste wozy były … 
nie … i to koniami … te … układali i … 
jeden podawał i … podawał te snopki 
i … kucier jechoł … nie … tym wozem 
i … i zwozili te … (Grb); jak taki pełen 
wóz naładował to … fura … fura … 
coź mówili … do gnoju … (Grb); no 
bo jak zbierali czy coź na te szefle to 
ktoź na ty … na wuozie … bo to dawni 
przyczepy jak teró … odbierał wysypy-

wał i … i liczył ile tych szefli … nie … 
zaś chyba od szefla mieli płacone 
te … (Grb); u nas to sie buok podno-
siło do góry tak kłónice i wylatywały 
[ziemniaki] byuła dużo dziura i aby sie 
zepchło i nie było czasu sie rozglóndać 
tylko tam już wuozy czekały  nastympne 
poprzeciongać … wywiś … jak sie 
wybierałoe… (Grb); cztery [zęby] … 
do gnoju … i to z obory głemboki … 
wóz wpychali … (Grb); każde podwó-
rze było takie że zawsze obok tego 
budynku gospodarczego była kupa 
gnoju … i ten gnój potem na wóz i na 
pole … (Gor); wóz normalnie to tam 
mioł … mioł … tyn … koo cztery … 
trzy i pół metra do cztyrych … (Gor); 
to takie wozy były … i to robili te 
wozy … rozbirali zwykły wóz … to sie 
drobie nazywały … i te drobie zakło-
dali … i to wozili … siano wozili … 
i te … zboże … (Gor); już tam nie 
pamientóm jak to mówili … bo jo to 
wim … mało to przywiónzywali … ale 
przyważnie był … to tyn drong mieli … 
to był łańcuch … nie … to zaś tyn … 
i tam tyn … we dwóch sie uwiesili … 
nie … a jedyn to tyn łańcuch przy-
wiónzoł tam … do spodu … woza … 
no i jechali … […] do środka woza … 
tam do tych … jak sóm te osie … i jes 
tam tyn … nie … to na środku woza 
mieli jakiś hok … i tam do tegó przy-
wiónzali … nie … (Gor); pierś była tak 
w koło … to były pasy … i do barczyka 
zakłodane to … nie … a barczyk za 
hok … czy za wóz … i już kóń buł 
ubrany … nie … (Gor); zob. drobie, 
wóz drabiniasty, wóz żniwny.

wóz drabiniasty – ‘wóz z bokami 
w postaci drabin, służący do zwoże-
nia zboża, siana’: na polu … z pótora 
tygodnia stało … i potem zwozili … 
drabiniaste wozy były … nie … i to 
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koniami … te … układali i … jeden 
podawał i … podawał te snopki i … 
kucier jechoł … nie … tym wozem i … 
i zwozili te … (Grb) (Czr); jak wjeżdżał 
ten wóz drabiniasty do stodoły no to 
były te wierzeje otwierane no i był 
co? … jak to sie mówiło? … sonsiek … 
nie … (Gor); zob. drobie, wóz, wóz 
żniwny.

wóz żniwny – ‘wóz z bokami w postaci 
drabin, służący do zwożenia zboża, 
siana’: to buły żniwne wozy … spe-
cjalnie było to … no u nos to nazywali 
w drobiach … to takie były … no … 
zrobióne … a zaś były z dróngów 
robióne późnij już tam … cztery dróngi 
to było … a przedtym to były drobie … 
to był … dwa takie dróngi … nie … ta-
kie … i tu szczeble były … no i układali 
tyn wóz … rozcióngli … jak ta helka 
teroz jes … to rozcióngli … i to było tam 
szeź metrów … nie … bo wóz normal-
nie to tam mioł … mioł … tyn … koo 
cztery … trzy i pół metra do cztyrych … 
a to na sześ … szeź i pół rozcióngali … 
nawed i osim metrów niktórzy mieli ty 
wozy … rozciongali … i to takie robili … 
to ta-ag jeszczy na filmach widać … 
nie … (Gor); zob. drobie, wóz, wóz 
drabiniasty.

wrota – ‘drzwi stodoły’: w stodole … 
[…] no to drewniana … sonsieki … kle-
piska i … i szerokie … i wrota … […] to 
wierzeje nazywali … (Czr) (Grb); zob. 
bramy, wierzeje.

wrzeciono – ‘część kołowrotka w kształ-
cie zaokrąglonego wałka’: wrzeciono … 
to koło takie na pewno było … (Gor); 
my na to mówimy wrzeciono … (Gor).

wschody – ‘okres kiełkowania i wyrasta-
nia roślin spod ziemi’: b.c. (Czr).

wschodzić – ‘o roślinach: wyrastać spod 
ziemi’: kiełkujom … wschodzom tak … 
kiełkujom i wschodzom … (Czr) (Brz).

wsza – ‘pasożytniczy bezskrzydły owad 
żerujący na ludziach i zwierzętach’: 
na chudy świni sie wsza nie chce 
czymać … ale na te wszy by czea było 
coś zaradzić … bo … no … ona sie trze 
tak … jak czowiekowi przeszkodzajom 
te roboki … nie … muchy jak gryzóm 
tyż czowieka … a wszy tyż … […] że 
wszy … zawsze mówili że na chudy 
świni sie wsza nie czymie (!) … nie … 
wsza na dobrej … no ale … na te wszy 
to nie jes problem … bo to … to tam 
som i zaszczyki … i tam oliwóm jak sie 
potrze to zaraz … […] wszy jag majom 
to som świnie zdrowe … i tyn … ale one 
te wszy to nie sóm poczebne świni … 
nie … to nie … to one sóm niepo-
czebne … […] zdrowa … i w dobry kon-
dycji … i sie wsza czymo … bo na takim 
chudzielcu to nie bydzie … (Gor).

wuja – ‘wuj, wujek’: wuja kosił … za 
tym sie szło i sie … jak to mówili … 
kupkowano … łapko… łapkowane 
było … (Gor); właśnie pierw on też 
jeszcze pomagał wujowi ewentualnie 
kosić … (Gor); jaki wuja miał sprzentu 
(!) tak powiem nie wiem … może ten 
pug i ta brona była … (Gor).

wybieg – ‘ogrodzony teren dla zwierząt’: 
ta-ak tero te okólniki tam majóm ino 
te … tam nie nazywajom okólnik … no 
wybieg do kóni … nie … to tam tyż do 
innych zwierzónt tyż … to nazywali okól-
nik … nie … downi do kóni to tyż inaczy 
nie nazywali jag okólnik … jak teroz jes 
wybieg … no … (Gor); zob. okólnik.

wybierać – ‘zbierać ziemniaki z pola, 
także: wykopywać z ziemi’: downi 

Slownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa_Justyna Kobus_2018.indd   167 2019-02-26   15:05:59



W

168

wybierki godali czy jakoś to … wy-
bierał pyrki … (Czr); no wybierało sie 
[ziemniaki] … maszyna sie nazywała 
kartoflarka … stary typ … (Brz); teraz 
wybiera [ziemniaki] maszyna kom-
bajn … (Brz); no bo dawniej było … 
ludzie szanowali … czy umłócili worek 
czy dwa … tam jag mówili … nie … 
centnar … no to to … a teros tam czy … 
jak wybierajom pyry … wybiorom no 
to już nie włóczóm … nie krymrujóm 
a dawnij to trzy razy włóczyli … krymro-
wali i jeszy (!) jag orał kóniem to jedyn 
szed … czy dzieciak czy dorosły … 
i zbierał gdzie spotkał te pyreczke … 
i sie cieszył wieczorem że nazbierał na 
parownik … (Grb); zob. wykopywać.

wybieranie – ‘rzecz. od: wybierać; 
wydobywać z ziemi rośliny okopowe, 
np. ziemniaki, buraki itp.’: wybieranie 
ziemniaków tak zwane … (Czr); wybie-
ranie ziemniaków … albo wykopywa-
nie … może nawet by było lepsze … 
nie wiem … (Czr); [szefle to] kosze 
pewno … do … liczenia tych … wybie-
rania … ile kto nawybierał … (Brz); zob. 
wykopywanie.

wybierki – ‘okres zbioru ziemniaków; 
także czynność zbierania ziemniaków’: 
downi wybierki godali czy jakoś to … 
wybierał pyrki … (Czr) (Brz) (Grb); zob. 
szefle, wykopki, wykopy.

wybzykać – ‘o krowach: spłoszyć się 
na skutek uciążliwego, zmasowanego 
ataku owadów kąsających, gzów 
bydlęcych’: tylko jag myśmy mówili jag 
one … jak było tak parno to krowy … 
cienżkie powietrze było czy przed 
burzom … a że krowy sie wybzykały … 
krowy sie wybzykały … uciekały 
z pastwiska do domu … […] muchy … 
bzyki … te gzy … […] uciekały jak 

głupie jedna za drugom … uciekały do 
domu … myśmy sie cieszyli bo było po 
robocie … (Gor); ale wybzykały dlatego 
że muchy które sie nazywajom… […] 
krowy sie wybzykały … (Gor).

wychodek – ‘ubikacja z drewna, zwykle 
w obrębie zabudowań’: b.c. (Nid).

wyciongać – ‘wyjmować’: nawed mi 
opowiadał ktoś tam z rodziny … mówi 
do niego nauczyciel: wyciongnij rence 
z kieszeni … wyciong (!) mi ty … (Grb).

wyciońć – ‘usunąć coś za pomocą 
ostrego narzędzia, skosić’: chyba że 
gdzieś tam w końcie gdzieź jakieś 
pokrzywy w ogródku komuź rosnom 
i idzie je wyciońć … (Czr); zob. obciońć, 
skosić, ściońć, zesic.

Wychodek (fot. M. Fabrowska 
i N. Jankowiak)
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wyczepywać – ‘wytrząsać’: zaś to wycze-
pywali i ziorka były … (Grb).

wydoić – ‘wycisnąć mleko z wymienia 
krowy’: wydojono [krowę] to … to sie 
jom wionże i ona stoi w oborze cały czaz 
już później … (Gor).

wydzierżawiony – ‘wzięty w użytkowa-
nie w zamian za odprowadzenie ustalo-
nej opłaty’: wie pani … my nie … my 
nie obrabiamy pola … nasz … nasz … 
nasz hektar ziemi jes wydzierża-
wiony … tak że wie pani … my żyjemy 
w obrembie swojego ogrodu i ja tutaj 
co tam mam te swoje haczki gracki i … 
i koniec … nie … (Gor).

wyganiać – ‘wypędzać’: tak … po stoży-
sku … tak … wyganiali kaczki kury … 
nawet było żal tegó zaorać co wyrosło co 
rosypało sie przy młóceniu … nie … jag 
ludzie oszczyndzali … (Grb); zob. wygnać.

wygnać – ‘wypędzić’: kaczków sie 
wygnało to z dwadzieścia i tam poszło 
i ten … tam sie najadły … (Grb); zob. 
wyganiać.

wygon – ‘teren położony daleko za 
wsią’: to tam dzieś to paśli na wygo-
nie … to tam kóncówka jakoś tam … to 
wygon był … nie … na wygonie … to 
już takie … takie było … na odludziu 
tam dzieś … na boku … nie … to na 
wygonie … to nazywali u nas tyż … […] 
tam zupełnie już tak tam … taki dzieś 
tam przy lesie niektórzy mieli … takie 
już tam mało dostympne … nie … (Gor).

wyka – ‘roślina zasiewana jako poplon, 
z czepnymi wąsami, o kwiatach fiole-
towych i owocach w postaci strąków’: 
no przeważnie łubin i wyka i co tam … 
seradele … seradela … (Czr).

wyklepać – ‘naostrzyć kosę za pomocą 
precyzyjnego uderzania ostrza młot-
kiem’: klepało sie … najpierw czeba 
było wyklepać kose na babce … […] na 
babce i to trzea było wyklepadź a póź-
niej osełkom przeciongnońć … (Gor).

wyklepany – ‘przym. od: wyklepać’: ona 
ni miała prawy pynknóńć ta kosa … ona 
musiaa być tak wyklepano idealnie jak 
papiór (!) … wszyńdzie równo … (Gor).

wykopki – ‘okres zbioru ziemniaków; 
także czynność zbierania ziemniaków’: 
wykopki w październiku … (Czr); 
a wykopki no … no nie wiem czy ja 
 pamientam … motyke i nic wiencej … 
(Gor) (Grb); zob. szefle, wybierki, 
wykopy.

wykopy – ‘okres zbioru ziemniaków; 
także czynność zbierania ziemniaków’: 
wykopy … to som wykopy … (Czr); zob. 
szefle, wybierki, wykopki.

wykopywać – ‘wydobywać ziemniaki 
z ziemi, także: wykopywać z ziemi’: 
tyż nabijana na trzoneg i sie wy… 
wykopuje ziemie … uo … (Brz); zob. 
wybierać.

wykopywanie – ‘rzecz. od: wykopy-
wać’: wybieranie ziemniaków … albo 
wykopywanie … może nawet by było 
lepsze … nie wiem … (Czr); zob. wy-
bieranie.

wymie – ‘krowi narząd, z którego pozy-
skuje się mleko’: wymie to jes całe … 
(Gor).

wymłócić [wymócić] – ‘oddzielić ziarno 
od plew’: no ale jednak dawniej wy-
młócili tym … (Grb); a tag jak teraz to 
kobiety … przydom żniwa no to … to 
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nie ma pracy … jedynie gospodyni to 
tego jedzenia pilnuje … bo dmuchawa 
zdmuchnie zboże … kombaj wymóci … 
prasa powionże … (Grb) (Czr); zob. 
zmłócić.

wymłócóny – ‘przym. od: wymłócić’: na 
kóńcu to wzini słóme i owiónzali tyn 
dróng … i te słóme takim … to była tako 
słóma od szyroko … tyh maszynów … 
co óna nie gnietła ty słómy … takom 
prostom … nie … no a jag ni mieli wy-
młócóny … no to ten … kłosy od żyta 
ułożyliy tu … (Gor).

wymócić zob. wymłócić.

wyndzynie zob. wendzenie.

wypatroszyć – ‘wydobyć wnętrzności 
z zabitej kury, kurczaka itd.’: czeba 
jom [kurę] oskubać … wypatroszyć … 
wypukać … no i w ten czaz nadaje sie 
do przygotowania … (Nid).

wypendzać – ‘wyprowadzać krowy na 
pastwisko’: wypendzić [krowy] … u nas 
sie wypendzało … (Gor).

wypielać – ‘usuwać chwasty spomiędzy 
upraw’: b.c. (Brz); zob. pielić, wyrywać

wyprzongać – ‘zdejmować uprząż z ko-
nia’: to zalyży … jag normalnie tam … 
ten … normalnie kóń pracowoł … nie 
był tam za bardzo … i nie było goróncz-
ków … to one były nauczóne … że 
jak wyprzóng je … to one pod studnie 
przyszły … tam wew tym … była ta … 
micha tako do wody … i nalywały … 
i one sie napiły … same … i szły do 
stajni … nie … ale jak był spocóny … to 
gó nie dopuścili do tegó … bo by móg 
wypić za dużo … no … (Gor).

wypukać – ‘obmyć w celu usunięcia 
resztek zanieczyszczeń’: czeba jom 
[kurę] oskubać … wypatroszyć … wy-
pukać … no i wtenczaz nadaje sie do 
przygotowania … (Nid).

wypynknońć – ‘dostać przepukliny’: no 
wypynkłe to jak człowiek … przepu-
chline … to znaczy bona pynkła … 
nie … ta-ak czowiek … przepuchline 
dostaje … nie … […] najwincy to na 
przykad (!) straci tam dzieś … ale 
to idzie zrobić … jak z tyłu mo to 
 wypynkłe to idzie zrobić … najgor-
szy jak koo cewki moczowy … to jes 
kłopot … bo jag mu bydóm szyć to 
spuchnie i może nie oddadź moczu … 
a jag nie odda to zdechnie … nie … 
to jes kłopot … to już tam … już nidz 
nie idzie mu zrobić wtynczas tam … 
ale tak … to one najwiency majom te 
przepuchliny to majom przy jóndrach … 
nie … tam to … to tam to zeszyjóm … 
jes dobrze … nie … te błone chwyci … 
zeszyje … nie … (Gor).

wyrywać – 1. ‘o sprzęcie lnu: usuwać 
len z ziemi’: no len to sie wyrywało 
z ty … z korzeniami … (Czr); 2. ‘usuwać 
chwasty’ – no wyrywać … pelić … (Brz); 
zob. pielić, wypielać.

wyrżninty – ‘wystrugany’: z przodu … 
zarżniento … tak wyrżniento … tak 
wyrżninte to wpuszczone wszysko w to 
i było … i zaś w to było wbite … ta ba-
beczka … zeby (!) potym klepać … tam 
dzieź leży ale nie byde tego nie byde 
szukał … (Grb).

wyschnońć – ‘uschnąć wskutek nad-
miernej utraty wilgoci’: wycióngnoł 
[wiechcie] na piec położył … sie wy-
schły i … przecież to tyż zaparowało jak 
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cały dziń w tym chodziuł czy … czy ten 
do lasu czy tego … (Grb).

wzdońć – ‘stać się wzdętym, wypełnio-
nym powietrzem lub innymi gazami’: 
nie … to sie wzdón … to krowy … kóń 
sie nie wzdo (!) … krowy … koń mioł 

żołóndek taki że ón gryzie … a krowa 
ma dwa żołóndki … to … a kóń co sie 
nie … tyn … nie wzdon … ino że … jak 
tyn … i to tak o … (Gor).

wzdóńć zob. wzdońć. 
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zabić – ‘tu: wbijając gwóźdź, zablo-
kować kosę na kosisku’: moge wam 
zaroz uodbić … i za… zabić żebyście 
widzieli … (Grb); może mi sie przy-
pómni … kosa i … na to co nakładali to 
tako ryfka nazywali że to tam … i kliyn 
drewniany zabijali … nie … (Gor).

zabijanie – ‘rzecz. od: zabijać; wbijać’: 
no tutej uchwyt … tako była … jak 
to sie nazywo … klin do zabijanio … 
moge wom pokozoć kose jak wy-
glondo … (Grb); no pierścień to to jes 
do zabijanio … (Grb).

zabronować – ‘wyrównać pole za 
pomocą bron’: no to trzeba najpierw 
zaorać … uprawić … wywieź obor-
nik … pewnie najpierw to obornik … 
zaorać … zabronować … obsiać … 
no … co tam jeszcze … (Gor).

zachodzić – ‘dochodzić do konkret-
nego miejsca’: nieraz na tyh majónt-
kowych polach siekli … no to óni 
tam mieli pole dugie … nie … u nos 
było krótsze … to jak zachodzili 
z jedny … z jednygó kónca … bo to 
siekli z jednygó końca zachodzili … 
no to mioł tam dwieście metrów czy 
ileś … no to mu tam te … ta wilgoć 
w ty osełce starczyła … ale jag mioł 
czterysta albo tyluźmetrowe pole to 
ona mu wyschła … to on musioł mieć 
ze sobóm wcionż … nie … (Gor); jak 
tak te zboże sie tam podjychało … jak 
wiatr przyszed z ty stróny … to każdy 
oddzielnie … bo musieli zachodzić tam 
jag óne jes pochylone … nie … bo tak 

to pod włoz nie ucik … bo zboże było 
dugie … nie … (Gor).

zagon – ‘długi i wąski kawałek pola’: 
długi i wonski? … czekaj … zagony 
takie … zagon … (Czr).

zagonek – ‘pas ziemi w ogródku prze-
znaczony dla roślin jednego rodzaju’: 
b.c. (Brz) (Czr).

zagroda – ‘tu: wydzielone pomieszcze-
nie dla kilku lub jednej świni’: no to jes 
koryto i zagroda … i tam jes w tym … 
w przegrodzie … (Gor); zob. boks, 
patyk, przegroda.

zakopywać – ‘o ziemniakach: umiesz-
czać w kopcach’: zakopywało sie 
w kopcach … mogiły to były … (Brz).

zaorać – ‘wykonać orkę na polu 
uprawnym’: tak … troche … i sie zetnie 
i dla … dla … pasze dla bydła i … reszte 
zaorać … (Czr); tak … po stożysku … 
tak … wyganiali kaczki kury … nawet 
było żal tegó zaorać co wyrosło co 
rosypało sie przy młóceniu … nie … 
jag ludzie oszczyndzali … (Grb); no to 
trzeba najpierw zaorać … uprawić … 
wywieź obornik … pewnie najpierw 
to obornik … zaorać … zabronować … 
obsiać … no … co tam jeszcze … (Gor); 
każde podwórze było takie że zawsze 
obok tego budynku gospodarczego 
była kupa gnoju … i ten gnój potem 
na wóz i na pole i znowuż na te kupki 
na tym … na tym polu … czea było 
wziońś (!) widły i to wszysko poroz-
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rzucać … nie … no a potem znowuż 
zaorać … (Gor); zob. orać.

zaprawa – ‘tu: środek chroniący zboże 
przed chorobami i pasożytami’: a to 
u nos to sie murzónka nazywała … […] 
to było to … jag nie zaprawił … tam 
w życie tego nie było … ale w jynczmi-
niu i w pszynicy … jag nie zaprawiuł … 
zaprawy sóm do zboża … jag nie zapra-
wiuł … to jes grzyb … to jes choroba 
grzybowo … (Gor).

zaprawić – ‘posypywać środkiem chro-
niącym zboże przed chorobami i pa-
sożytami’: a o u nos to sie  murzónka 
nazywała … […] to było to … jag 
nie zaprawił … tam w życie tego nie 
było … ale w jynczminiu i w pszynicy … 
jag nie zaprawiuł … zaprawy sóm do 
zboża … jag nie zaprawiuł … to jes 
grzyb … to jes choroba grzybowo … 
(Gor).

zaprzongać – ‘przywiązywać konia do 
wozu za pomocą uprzęży’: zaprzongano 
konie i obra… chodziły w koło … (Czr).

zaradlić – ‘obsypać ziemią za pomocą 
radła rośliny uprawne w celu pobudze-
nia ich do wytworzenia podziemnych 
rozłogów i tym samym do zwiększenia 
liczby bulw’: na poczontku no to … 
w koszykah albo … mówie co były czy 
jakieś takie chyba wielkie fartuchy czy 
płachty czy coś że sie chodziło i w te 
dołki sie rencznie sadziło te ziemniaki 
i przydeptywało … nie … no a potem 
czea było to zaradlić tag myśle … 
(Gor).

zasiać – ‘rozsypać, wrzucić ziarno w za-
oraną lub przekopaną ziemię, ręcznie 
lub za pomocą siewnika’: b.c. (Czr); 
zob. obsiać.

zaślepowywać – ‘wyrównywać pole 
po orce’: no bruzdy … to som jak sie 
zaorało i zaraz za-sie … za duże zaśle-
powywało żeby sie wyrównało … (Grb); 
zob. ślepować.

zawasztowć – ‘o stogu: dokładnie uło-
żyć warstwa po warstwie’: no to czea 
było dobrze zawasztować … (Grb).

zbierać – ‘podnosić z ziemi’: [kobieta] 
zbiera zboże i wionże w snopki … 
(Czr); [ziemniaki] zbierali w kosze … 
(Brz); kamieni nie zbierało sie … (Brz); 
szefle … na szefle to chodzili … […] 
na pegieery coź jak brali … na szefle 
chodzili … co zostało to se zbierali … 
(Grb).

zbironki – ‘ziemniaki zbierane z pola po 
zakończeniu właściwych wykopków’: 
no to takie zbironki mówili … (Grb).

zboże – 1. ‘rośliny uprawiane ze 
względu na ziarno i słomę’: [kobieta] 
zbiera zboże i wionże w snopki … (Czr); 
tak samo można kosić … nie wszyst-
kie zboża … nie … (Czr); no to idzie 
druga osoba za kosiarzem i podbiera 
to zboże i wionże … (Czr); no w zbożu 
to jest … z tych … chaber i konkol … 
(Czr); podbiera … zboże podbiera … 
(Czr); no trawe … no to trawe sie kosi 
zielonom a … a … zboże to sie kosi 
dojrzałe … (Czr); to nie wiem … trawe 
sie kosi trawiarkom a … a zboże teraz to 
sie kosi kombajnem i od razu młóci … 
(Czr); zależy jak zboże pasowoło … jak 
tyn to na ściane tyż móg kosić … (Grb); 
żeby z tego pokosu zrobić w miare ta-
kom sterte tego zboża żeby było potem 
można iś (!) i zwionzać … bo najpierw 
szły osoby tag jag ja … (Gor); łapko-
wanie bo to sie renkoma robiło … żeby 
zrobidź jakomź mniejszom wionzke tego 
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zboża żeby osoba która szła za nami 
żeby mogła to po… to nie był żaden 
sznurek to sie robiło z tej słomy i sie 
wionzało … (Gor); ta-ak do sieczynio 
zboża … to już to mało pamintóm … 
ale jeszcze mieli … bo już za moich 
czasów kosami tag nie siekli …(Gor); 
no to chłop ciół i wionzała … a jak kto 
ni umiał to mówili że powróz … nie … 
nakryńcił powróz … bo jak kryńcił … tom 
kosom zakłodał … to sie nie ukłodało te 
zboże … (Gor); zboże zawsze sie po-
chyli w jednó stróne … (Gor); zboże sie 
przeważnie tak przechylyło troche … 
to tak zaczynali prostopadle … i tyn pa-
łónk był tyn … że jak siekło to te zboże 
o te stojonce sie opierało … (Gor); jak 
tak te zboże sie tam podjychało … jak 
wiatr przyszed z ty stróny … to każdy 
oddzielnie … bo musieli zachodzić 
tam jag óne jes pochylone … nie … bo 
tak to pod włoz nie ucik … bo zboże 
było dugie … nie … (Gor); drobie 
zakłodali … i to wozili … siano wo-
zili … i te … zboże … (Gor); 2. ‘ziarno 
pozyskiwane dla celów spożywczych, 
jako karma dla zwierząt lub do dalszej 
uprawy’: ziarno … zboże … (Czr); a tag 
jak teraz to kobiety … przydom żniwa 
no to … to nie ma pracy … jedynie 
gospodyni to tego jedzenia pilnuje … 
bo dmuchawa zdmuchnie zboże … 
kombaj wymóci … prasa powionże … 
(Grb); no jak po zbożu to wyrosło 
zboże tak samo … (Grb); to każdy miał 
blisko … nie … tak do stodoły to swoje 
zboże woził w snopkach … (Grb); zob. 
nasiono, siew, ziarno, ziorko.

zboże pszenne – ‘pszenica’: zboże 
pszenne … no … pszeniczysko … 
(Czr); zob. pszenica.

zemby [zymby] – 1. ‘wydłużone elementy 
metalowej części wideł oraz innych 

narzędzi rolniczych’: osiem zembów 
miały … i … i drobne żeby ziemniaki 
nie przelatywały … (Brz) nazwy takiej 
prawidłowej to już też nie  pamientam … 
[widły] o dwóch zembach były do snop-
ków … (Czr) (Grb); 2. ‘metalowa część 
wideł’: b.c. (Gor); zob. widły.

zepsuć się – ‘przestać nadawać się do 
zjedzenia, zasadzenia, użytku itp.’: [stary 
ziemniak] wypuścił kiełki … i wyrós … 
a on sie zepsuł w ziemi i zgnił … (Brz).

zesic – ‘skosić zboże, ściąć’: ile zesik 
tyle mu zapłacili … nie … (Gor); zob. 
obciońć, skosić, ściońć, wyciońć.

zetor – ‘ciągnik firmy Zetor Tractors 
a. s.’: i tam założyli te kółko … przy-
prowadzili takigo zetora … na wyso-
kich kołach … pod stodołóm stojoł … 
w nidziele przyśli gó tutyj wszyscy 
obejrzyć … […] no … tuty stojoł pod 
stodołóm taki bez kabiny na wysokich 
kołach … taki bocian … bocian na 
niego mówili … nie … i tu przyprowa-
dzili w tygodniu … w nidziele przyśli 
wszyscy obejrzyć … (Gor); zob. bocian, 
ciongnik, traktor.

zgliwiały – ‘przym. od: zgliwieć’: ten 
twaróg właśnie taki zgliwiały abo tutaj 
jak sie mówi okożuszały … on sie musi 
okożuszyć… okożuszały … (Gor); zob. 
okożuszały.

zgnić – ‘ulec rozkładowi’: [stary ziem-
niak] wypuścił kiełki … i wyrós … a on 
sie zepsuł w ziemi i zgnił … (Brz); zbiera 
sie w jednom czenść … i … i tam sie 
przydusza i one muszom leżeć … i same 
zgnijom … tak sie ukwaszom … (Brz).

zgrupiony – ‘tu o krwi, która uległa 
skrzepnięciu’: ci tam zwłaszcza ze 
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wschodu … czy dzieś … to oni te 
parzónke robili … tak sparzuł … nie … 
to ón ten krew dopiro wyjmował jak se 
świnioka przeżnół … i takom zgru-
pionom … nie … i to razym z kaszóm 
parzył … nie … (Gor).

ziarno – ‘nasiona’: [zboże] cimne doj-
rzałe … jako … z biel … i ziarno sie już 
łupie … (Czr); cepami … to nienormal-
nie uderzali … jak słóme położónom … 
i dwóch … dwóch cepiarzy … i młócili 
na ziarno … (Czr); no siewnik wrzuca 
ziarna do ziemi … (Czr); na monke sie 
nadawało te lepsze [ziarno] … na młyu-

nie też nie przyjoł jak byuło drobne … 
zawsze musiał mieć dobre młynarz … 
(Grb); ziarno … zboże … (Czr) (Brz); 
zob. nasiono, siew, zboże, ziorko.

zielazuo – ‘materiał, z którego wyko-
nywane są elementy maszyn i narzę-
dzi’: to jes … takiego czubka … i … 
i z odkłodni … czubek to po prostu taki 
czubek zielazua i odkłodnie dwie som 
takie … nie … (Czr).

zielone – ‘karma ze świeżych roślin’: 
chyba że ktoź ma króliki … to ś (!) idzie 
troche zielonego uciońć … (Czr); zielone 
i wszysko kosili … pokrzywy … (Grb).

zielsko – ‘roślina rosnąca dziko pośród 
upraw’: no … haczkami sie wycinało … 
obcinało sie zielsko miendzy krze-
wami … (Brz); zielsko … chwast to jest 
to samo … (Czr); no bo tego … pod 
maszynom wszysko zielsko byłoe … 
a dzisiaj wszysko rosiane po polu … 
(Grb); zob. chwast.

ziemia [zimia] – ‘biologicznie czynna 
powierzchniowa warstwa skorupy 
ziemskiej, stanowiąca podłoże życia 
roślin; także: grunty’: przykrywano 

[kopiec] ziemiom … (Czr); ziemie 
trzeba skopadź i nawozić … (Czr); 
wykopywano dół … […] okrywało sie 
słomom … ziemiom … łopatom … (Czr); 
przykrywano gó [kopiec] … ziemiom … 
przykrywano ziemiom … (Czr); ziemie 
należy skopać … kopać … (Czr); tyż 
nabijana na trzoneg i sie wy… wy-
kopuje ziemie … uo …; noo … długi 
przeorany pas ziemi … (Brz); słómom 
sie ścieliło i … i … i … i przykrywało 
ziemiom … (Brz); przygotowana czenść 
ziemi … gleba … (Brz); [stary ziem-
niak] wypuścił kiełki … i wyrós … 
a on sie zepsuł w ziemi i zgnił … (Brz); 
matki … o … stare matki … ale że nie 
zmarzły … nie zgniły i były … w ziemi 
były … to prowda … […] to była pyra 
tako … naprawde brzydko (!) … (Grb); 
no skiba musiała sie odłożyć z ziemi … 
(Gor); kopiec … mogiła u naz mówili … 
(Gor); zagłembinie takie kopali … tam 
na metr … tam ileś … tag na szyrokoś 
kopca … i wybrali na sztych zimie … 
nie … no … i to waśnie …. że … bo 
zaś były przykrywane … to troche był 
w zimi … nie … no i to … uformu-
jóm takom … normalnie … taki wał … 
pryzme takom uformujóm … nie … i na 
to jes przykrywane słómóm … i potym 
zimiom … nie … no … i to był kopiec … 
nie … (Gor); to od razu … [ziemniaki] 
w zimie sypali … (Gor); zob. gleba.

ziemniak [zimniak] – ‘roślina z rodziny 
psiankowatych, pochodząca z Ameryki 
Płd., uprawiana powszechnie na całym 
świecie dla bulw korzeniowych – ja-
dalnych, pastewnych i przemysłowych; 
bulwa tej rośliny’: wybieranie ziem-
niaków tak zwane … (Czr); ziemniaki 
z sosem … rosołem … (Brz); to jes … 
zimniaki w równym rzendzie posa-
dzone … (Czr); gablami to sie ziem-
niaki podrzucało … buraki … takie 
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długie miały właśnie te … te … te … 
te zemby … te widły czy nie wiem jak 
to tam powiedzieć … nie … (Gor); sie 
chodziło i w te dołki sie rencznie sadziło 
te ziemniaki i przydeptywało … nie … 
(Gor); jednygo roku przyszła tako mo-
kro wiosna … i tam woda weszła … pod 
ty zimniaki [w kopcu] … nie … (Gor); 
met kopca to miał pincet kilo tych … 
zimniaków wejść … nie … (Gor) (Brz); 
zob. pyreczka, pyra, pyrka.

zimia zob. ziemia.

zimniak zob. ziemniak.

zioło – ‘roślina o wartościach leczni-
czych, stosowana także jako przyprawa 
do potraw’: jak tyn na pietnastygo lipca 
tyn bukiecik sie niesie … te zboża … 
zioła … nie … no to … (Grb) (Czr).

ziorko – ‘zdr. od: ziarno’: no jak było 
wymłócone zaś zaś tegó … zaś sie czyś-
ciło … to po lewej wylatywało osobno 
ziorka leciały … osobno… (Grb); zaś to 
wyczepywali i ziorka były … (Grb); zob. 
nasiono, siew, zboże, ziarno.

zmielić – ‘rozdrobnić coś za pomocą 
odpowiedniej maszynki’: mienso czeba 
zmelić … doprawić … (Nid).

zmierzły – ‘niesympatyczny, oprysk-
liwy, złośliwy, szorstki w obyciu’: tak … 
tak … widać że to był [kot] gdzieś 
w dómu chowany a potym gdzieś to 
takie … tu u nos to wszyndzie lotajom 
i tego a to to zmierzłe takie jak … (Grb).

zmłócić – ‘wymłócić, oddzielić ziarno 
od plew’: i to jeszcze te kupeczki 
robili … porobili i zmłócili … i zawsze 
mówili że do gospodyni na fartuch … 
na luz … nie … (Grb); zob. wymłócić.

zómbek – ‘nierówności powstałe na 
skutek niewłaściwego klepania kosy’: 
bo to porybił to sie nazywało jak zómbki 
porybiuł … bo za mocno uderzył … 
i óna napynkła  … […] no i zómbki 
porobił takie … no porybiuł … bo to 
wyglondało jag łuski od ryby … óna 
miaa bydź idealnie równa a wyglondała 
jak te … te ryby co majóm te do góry … 
nie … to majom jak sie rozłoży to majom 
jedno wyży drugie niży … (Gor).

zsiadłe mleko – ‘mleko, które uległo 
fermentacji’: ale to kamienne gary to 
sie w domu na zsiadłe sie robiło … 
(Gor); a i potem jag już człowieg miał 
to zsiadłe mleko no to też sie ogrze-
wało i sie robiło twarożek … (Gor); zob. 
kwaśne mleko, mleko, siadłe mleko.

zwiendnońć – ‘o roślinach: stracić jędr-
ność wskutek utraty wody’: b.c. (Czr).

zwierze – ‘każde stworzenie żyjące 
w gospodarstwie i poza nim’: na zwie-
rzenta tam … krowe czy świnie … (Czr); 
zob. iwyntarz.

zwionzać – ‘związać garść zboża 
powrósłem w celu zrobienia snopka’: 
a nieraz jeszcze szła … ktoź młod-
szy tam z córeg i robił takie … te … 
takie se małe łapki żeby ta co idzie 
wionże … nie … bo jako dziecko no 
to nie umiało  zwionzać dobrze no to 
pomagaa … nie … tam rodzicom … 
(Grb); żeby z tego pokosu zrobić 
w miare takom sterte tego zboża żeby 
było potem można iś (!) i zwionzać … 
bo najpierw szły osoby tag jag ja … 
[…] ja jak byłam mała co jeszcze nie 
umiaam wionzać to byliśmy … tylko 
my dzieciaki … wykorzystane właśnie 
do tego kupkowania … do zgarniania 
na mniejsze takie sterty żeby osoba 
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która szła za mnom żeby to po prostu 
zwionzała … (Gor).

zwirusowany – ‘zakażony, zarażony’: 
kiedyś to nawed mówili … że … że 
[ziemniaki] to sie odrodzajóm … a to 
óne sie nie odrodzały te zimniaki … ino 
chodziło o to … że jag ukrajoł z duży … 
to ona była zdrowa … bo jak był dobry 
rok … a chore pyrki już takie były tam 
zwirusowane … no to duże urosły … 
i te takie te wszyskie … co miały być 

do sadzynio … to były chore … nie … 
a zdrowa urosła ta dużo … no … a 
dzisi już tego nie robióm … bo to sóm 
odmiany … i przede wszyskim me-
chaniczne sadzynie … ona musi bydź 
okróngła … nie … (Gor).

zwolnica – ‘część podwozia łącząca tył 
i przód wozu’: b.c. (Czr).

zymby zob. zemby.
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ździrać – ‘zużywać, tępić na skutek nie-
właściwego koszenia’: żeby tego oszcza 
nie ździrać … żeby dugo wyczymaa … 

to pirsze jag mioł naklepane … to 
drewnianom osełkom oszczył … (Gor).
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żeberko – ‘łukowato wygięta kość bieg-
nąca od kręgosłupa do klatki piersio-
wej’: no szynka … schab … boczek … 
słonina … łopatka … żeberka … 
wszystko … (Nid).

żelatyna – ‘tu: substancja zawarta 
w kościach zwierząt’: b.c. (Nid).

żelazko – ‘urządzenie służące do praso-
wania odzieży’: żelazko na wengielki … 
to to jeszcze na Grabach każdy to na 
dziecioch pamiento … bo w szejśdzie-
siontym siódmym założyli tu prond … 
(Grb).

żeliwny – ‘przym. od: żeliwo; stop że-
laza z węglem i innymi pierwiastkami’: 
b.c. (Czr).

żneli – ‘cięli, rozdrabniali’: sieczke żneli 
do krów tam w taki basen … (Gor).

żniwa – ‘okres zbioru zbóż’: a tag jak 
teraz to kobiety … przydom żniwa no 
to … to nie ma pracy … jedynie go-
spodyni to tego jedzenia pilnuje … bo 
dmuchawa zdmuchnie zboże … kombaj 
wymóci … prasa powionże … (Grb); 
po żniwach czeba było poduorać … 
i ubrónować bo tero brona a tero włó… 
włóczynie sie robi … jes wokół jes 
tegó … (Grb); no … po żniwach to już 
każdy mówiuł: wołej kury teroz sie już 
używióm … bo ino drapały do o… bo 
stogi były blisko domu raczej … (Grb); 
żniwa tag jak … jako dziecko no to 
musioł najpierw tata obciońć … obciońć 
kosom … nie … żeby to trawiarka tam 

czy ta śmigłówka to posiekła … (Grb) 
(Gor).

żniwiarka – 1. ‘konna lub ciągnikowa 
maszyna rolnicza służąca do kosze-
nia zboża’: no … kosiarka albo żn… 
albo snopowionzałka … a szcze… 
żniwiarka … (Czr); zob. kosiarka; 
2. ‘kobieta wiążąca zboże’: żniwiarki … 
no chyba żniwiarki … no bo jak to 
powiedzieć … żniwiarki … (Gor); no to 
kosiarze byli … a te co wiónzały to … 
[…] no żniwiarki … ale to zbirały one … 
tam wiónzały … (Gor).

żniwiarz – ‘człowiek pracujący przy 
młóceniu’: przy młóceniu no to … 
żniwiarze … (Czr) (Gor).

żołondek – ‘część wnętrzności, w której 
trawi się pokarm; żołądek wieprzowy 
wykorzystywany jest przez ludzi jako 
osłonka do wyrobów wędliniarskich’: 
żołondek sie brało do … ja … chyba do 
salcesonu … czy do kaszanki … już nie 
wiem … (Gor); nie … to sie wzdón … 
to krowy … kóń sie nie wzdo (!) … 
krowy … koń mioł żołóndek taki że ón 
gryzie … a krowa ma dwa żołóndki … 
to … a kóń co sie nie … tyn … nie 
wzdon … ino że … jak tyn … i to tak 
o … (Gor).

żryć – ‘w stosunku do zwierząt: jeść’: cuo 
tam kod i piez mo w domu do szuka-
nio … ma swoje … szopów wszyndzie … 
[…] majom tyla (!) wszystkiego … źrydź 
musi dostać … wszysko … a nie żeby 
sie po domach szwyndał … (Grb).

Slownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa_Justyna Kobus_2018.indd   179 2019-02-26   15:06:00



Ż

żylaźniak – ‘wóz drewniany z kołami 
w obręczy żelaznej’: b.c. (Czr).

żynić – ‘tu: wydawać za mąż’: to on 
robił na szosie … nie … i jak żyniuł 
córke … no tutyj wszyskich w koło 
znoł … no to zamówił tych bryczków … 
nie … niktóry na jedny bryczce jedyn 
abo dwóch siedziało … zaś przyszed 
do matki … jeszczy do szkoły chodzi-
łym … przyszed do matki … i jeszcze 
samochodów ni było … bryczkami 
jichali … i mówi … ale ludzie oknami 
paczyli … co za burmiszcz sie żyni … 
a to dróżnik stónd córke ino żyniuł … 
nie … […] i tyn mówi że tyle ludzi 
było … paczało … mówi … kto tutyj 
si żyni … nie … tyle bryczków … a to 
drużnik córkę żyniuł … (Gor).

żytni – ‘przym. od: żyto’: jak by na przy-
kład … za dużo żytnigo śrutu … kiedyś 
tam zmiana futru tyż tam gwałtownie … 
nie … no to tak … (Gor).

żyto – ‘jeden z podstawowych gatun-
ków zboża, o kłosie ościstym’: ale to 
[wiechcie] musiały być ze żyta … (Grb); 
to było niemłócone żyto … (Grb); to 
było tak wkładane ale ja nie wiem czy 
może jak sie kosiło żyto czy coś takiego 
jak to było wyższe … tag myśle … (Gor) 
a to u nos to sie murzónka nazywała … 
[…] to było to … jag nie zaprawił … tam 
w życie tego nie było … ale w jynczmi-
niu i w pszynicy … jag nie zaprawiuł … 
zaprawy sóm do zboża … jag nie zapra-
wiuł … to jes grzyb … to jes choroba 
grzybowo … (Gor) (Czr).
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