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Wstęp

Język Łemków od dłuższego czasu cieszy się niegasnącym zainteresowaniem. Poja-
wiają się słowniki i słowniczki gwar poszczególnych wsi (J. Turczyn – Tylicza, O. Hoj-
saka – Wysowej), niektóre dotyczą całego obszaru (I. Werchratskiego już sprzed stu lat, 
I. Pyrteja, J. Riegera). Wiele materiału słownikowego przynosi atlas Z. Stiebera, a dla 
Łemkowszczyzny południowej – Z. Hanudelowej; słowniki i słowniczki oraz atlasy oma-
wiam w artykule Opracowania dialektologiczne i ich znaczenie (na przykładzie łemkows-
kiego)1. Przyszła też kolej na opracowanie nagrań i zapisów zgromadzonych przeze mnie 
i przez moich współpracowników z różnych wsi na Łemkowszczyźnie, przy czym ważne 
materiały zostały zapisane również od przesiedleńców na Śląsku. Wśród zapisów magne-
tofonowych wyróżniają się objętością i wartością zebranego materiału te, które nagrała 
w 1995 r. Małgorzata Słoń-Nowaczek od dawnego mieszkańca Szczawnika i od jego syna, 
wykorzystane w opracowaniu Renaty Bronikowskiej z 2002 r., oraz od mieszkańców Bart-
nego tak na miejscu, jak i na ziemiach zachodnich. Podstawę nagrań stanowił opracowany 
przeze mnie kwestionariusz, dotyczący zarówno tematyki, jak i konkretnego słownictwa. 
W niniejszym zbiorze udało się wykorzystać większość zebranego materiału. Słownik liczy 
ponad 4 300 haseł. Sytuację językową w Bartnem w czasie zbierania materiałów opisała 
M. Słoń-Nowaczek.

Słowniki i słowniczki poszczególnych wsi stanowią nie tylko etap do stworzenia dużego 
słownika gwar łemkowskich, ale mają znaczenie właśnie jako słowniki lokalne. Pozwalają 
na uwzględnienie większej liczby kontekstów użycia poszczególnych wyrazów, na dawanie 
szerszych kontekstów, informujących o życiu, zwyczajach, narzędziach itp., pozwalają na 
studia nad różnicami w słownictwie poszczególnych informatorów, a przez wskazanie ich 
wieku – nad różnicami pokoleniowymi. Stąd m.in. ilustrowanie haseł nie tylko pojedyn-
czymi wypowiedziami, lecz tekstami różnych informatorów.

*
Teksty i odpowiedzi na pytania kwestionariusza nagrała mgr Małgorzata Słoń-Nowaczek2 

zarówno w samym Bartnem, jak i w Liścu na ziemiach zachodnich, gdzie mieszka więk-
szość rodzin wysiedlonych z Bartnego. Kilka kaset nagrały inne moje współpracownice: 

1 Także w mojej książce Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, wyd. 2 (w przygotowaniu).
2 Głównie w wyniku realizacji zadań grantu KBN „Słownik łemkowski – zebranie materiału pod-
stawowego”. 
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dr Madina Aleksiejewa, dr Iwona Cechosz-Felczyk, dr Dorota Kowalska, dr Aleksandra 
Wieczorek, niektóre partie nagrałem też sam. 

 Teksty rozpisały mgr A. Chusnutdinow3 i dr Iwona Cechosz-Felczyk4, mnie 
przypadła weryfi kacja rozpisania, a potem zamiana transkrypcji fonetycznej na morfolo-
giczną („ortografi czną”), zrozumiałą dla szerszego kręgu czytelników. Stwierdziliśmy, że 
w fonetyce informatorów jest szereg niekonsekwencji, ale trudno to złożyć tylko na karb 
nagrań, dokonywanych jeszcze wtedy za pomocą tradycyjnych dyktafonów, czy błędów 
w odczycie. Wiadomo jeszcze z obserwacji Zdzisława Stiebera, że już przed wojną szeroko 
była rozpowszechniona wymowa [ł] jako u niezgłoskotwórczego (tak jak np. w języku 
polskim w wyrazie auto), tu oznaczonego przez ƚ, a ponadto istniał cały szereg wariantów 
tej spółgłoski, że tylna wymowa y, oznaczana zwykle przez ы, a występująca na miejscu 
dawnego y (tj. tam, gdzie w języku polskim jest właśnie y), a także po cz, sz, ż, dż, np. 
w dыm, żыto, cofała się na korzyść wymowy y, a teraz cofa się coraz bardziej. Zjawisko 
braku konsekwencji w artykułowaniu ы oraz obecność mniej tylnych wariantów tej 
samogłoski obserwowała też w języku starszych i najstarszych informatorów mgr Anna 
Czuchta (informacja ustna). 

*
Historia wsi Bartne – po łemkowsku Bortne – i jej mieszkanców przedstawiona jest 

w Internecie, m.in. w „Bartne (opis + foto)”. Według R. Reinfussa mieszkańcy wsi wyróż-
niali się przed wojną „znaczną zamożnością (hodowla bydła rogatego i owiec na zboczach 
Magury Wątkowskiej), statecznym gazdowskim konserwatyzmem, dużą pewnością siebie” 
(Reinfuss 1948/1998, s. 72). Informatorzy z jednej strony wspominają i opisują tę zamożność, 
z drugiej jednak wracają do czasów, kiedy było biedniej, np. kiedy nie było we wsi koni, bo 
ludzi nie było na to stać, a i kowala początkowo nie było; konie w całej wsi (oraz kowal) 
miały być dopiero w latach 1928-1929. Informatorzy wspominają też o kursach wyprawia-
nia skór, szycia kożuchów, robienia swetrów z wełny itd. Brak jest bardziej szczegółowych 
informacji o szkole w Bartnem w okresie miedzywojennym. Jeden z naszych informatorów, 
urodzony w 1925 r. powiedział, że uczęszczał do miejscowej szkoły powszechnej sześć lat 
(nie wiemy jednak, czy nie powtarzał klasy), inny informator, urodzony w 1920 r., mówi, 
że na początku mieli bukwar łemkiwskyj, ale potem się z tego wycofano i że uczono po 
polsku. Jeden z informatorów wspomina:

Taka byƚa [szkoła], znaczyt sia lemkiskoho, mы mały lemkiwskoho jazyka dwi, może try hodyny w tyżny mały po łem-
kiwsky, znaczyt sia małyzme, ale potim już skasuwały TW22 

Była tam też czytelnia Kaczkowskiego (o orientacji „rusińskiej”), o której mówią infor-
matorzy:

Tak, tak bilsze sia uważały za Rosjanamy jak za Ukraińciamy IS23. Bilsze sia uważały z Rosjom, tak MW23

3 W wyniku realizacji zadań grantu Deutsche Forschungsgemeinschaft  „Flexionsmorphologische 
Irregularität(en) in «aktuellen» Kontaktvarietäten nordslawischer Sprachen”.
4 W wyniku realizacji zadań grantu NPRH w latach 2012-2015, projekt „Ginące języki. Komplek-
sowe modele badań i rewitalizacji” nr 0122/NPRH2/81/2013.
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Nie bez znaczenia dla słownictwa wsi było przejście przed wojną większości mieszkańców 
z wyznania greckokatolickiego na prawosławie, bardziej związane z orientacją „rusińską”. 

Wieś była zamieszkała przez Łemków. Jeden z informatorów tak to opisuje:
Ne bыło nycz Poľakiw. Dwa Żыdy bыłï, a Poľaki ja tu ne znam, ja tu ne pamiatam Poľakiw nïjakыch. A reszta, seƚo 
bыƚo ciƚe... Rusnakы sia nazыwały, Ruskы, Rusnakы. Ne nazywały sia Ukrainciamy jak ja pamiatam, łem sia nazywały 
Rusnakamy, Rusnakы. A czoho tak bыƚo, z jakoj racji, to ja ne znam PW12

Liczbę domów („numerów”) informatorzy wskazują niejednolicie: 
Sto szizdesiat nomer [było], a dochodyƚo już pered wijnom do sto simdesiat, do sto simdesiat piat IP13. Bыŭo, daŭno 
bыŭo tu sto szizdesiat numeriw HW255

*

Założeniem słownika jest przedstawienie leksyki, używanej przed wysiedleniem na zie-
mie zachodnie (podaję też wyrazy odnoszące się do samego wysiedlenia). Podczas badań 
terenowych wielokrotnie stwierdzaliśmy, że rozmówcy w opowiadaniach i odpowiedziach 
używali polskich wyrazów, ewentualnie nieco zaadaptowanych do łemkowskiego (widać 
je też w ilustracjach kontekstowych do haseł Słownika, zob. dalej) i dopiero po zapytaniu 
o ich poprawność – poprawiali się. Tak jest też w materiałach tu wykorzystanych. 

Dla stwierdzenia obecności wyrazu w gwarze, a nie tylko w języku poszczególnych 
osób, wymaga się, by wyraz był zapisany co najmniej dwukrotnie. Jest to postulat słuszny, 
ale nieraz trudny do zrealizowania i osoba układająca słownik staje przed dylematem: czy 
trzymać się reguły, czy jednak nie włączyć do słownika ciekawego nieraz wyrazu, choćby 
wymagał w przyszłości weryfi kacji. To drugie rozwiązanie wydaje mi się bardziej racjo-
nalne, zwłaszcza, gdy takie hasło zostanie opatrzone pytajnikiem (ale i tak szereg wątpli-
wych wyrazów pominięto).

Słowniki gwarowe są zwykle słownikami dyferencjalnymi, tzn. dają wyrazy i znaczenia 
charakterystyczne dla danej gwary. W przypadku słowników gwar łemkowskich warto 
dawać materiał w miarę pełny, tzn. zarówno wyrazy wspólne dla całego obszaru łemkow-
skiego, bądź jego części, jak też wyrazy występujące tylko lokalnie. Także wyrazy wspólne 
i z ukraińskim, i z polskim czy słowackim. Także zapożyczenia rumuńskie, węgierskie, nie-
mieckie. Taki słownik pokaże bowiem bogactwo leksyki łemkowskiej w całej okazałości. 

Jak już wspomniano, informatorzy wtrącają polskie zdania, wyrazy, zwroty, których 
w rejestrze haseł nie uwzględniono, są jednak obecne w innych hasłach, w wypowiedziach 
ilustrujących użycie wyrazu, informatorzy dodają także polskie końcowki, np. jak-es sie 
ľiczыƚa? ne każdыj maƚ takyj ľis, takyj o z prawdywoho zdarinia; oni to zasadyłi piznijsze 
i upaństwowiłï i ne oddajut ľisы; teper sia starajut, ale to trudna sprawa; robyłï takie hrubsze 
poƚotno; mały piźnisze takы lenianы workы; rowok z jednej storony bыƚ hrubszыj; ne maƚ 
żadnej pomoczы; to si prïpominame tamte czasы; na oguƚ bыƚo skromne żыtia tu; oprucz 
toho; zawsze już sobie radyły. Możliwe są także wtręty rosyjskie, poznane w czasie krótkiej 
służby w Armii Czerwonej czy w wyniku pobytu w Rosji czy ZSRR, por. gazdыnia jak byƚa 
kapusta kŵasna, to odcidżaƚa, a jak ne byƚa kŵasna, lem taka prꞌawiľna, to nïc ne robyƚa; 

5 Jedna informatorka mówi o 260 „numerach”, ale to chyba pomyłka.
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na szcześcia, na zdarowia, na ten Nowïj Rik. Osoby czytające lub wręcz prenumerujące 
dawniej Nasze Słowo, a także ci, którzy wyjeżdżali na Ukrainę jeszcze za czasów carskich 
czy po 1945 r., a którym udało się wrócić, mogą mieć w słownictwie wpływy słownictwa 
ukraińskiego w zakresie na Łemkowszczyźnie nieznanym. O prenumeracie Naszego Słowa 
opowiada młoda informatorka:

Do nedawna byƚo tak że praktyczni każda rodyna sobi prenumeruwaƚa Nasze Sƚoŵo. Ze wzglendu tam, 
może, to byƚo take nostaľgiczne, bo byƚa Lemkiŵska Storinka i tam faktyczni byƚo swojim jazykom, taky 
informacji dotyczoncy naszych ludy, szo sia dije, no taka z naszoho żytia. Ale z biegom czasu to sia 
zmenyƚo, bo mensze toto lude prenumeruje, ne znam, bo ja toho ne czytaƚam nygde, ja ne znam ukra-
jinskoho, zawsze to czytaƚam z ruska, tot mi ruski ťiż leżyt tak, że powim sama po sobi, ale wiem, że ludy 
zrezygnuwaly, wienkszość. Teta szto z tobom pryszƚa, to ne znam, może ona do hneska ho czytat IP71.

Podstawę Słownika stanowią odpowiedzi na pytania kwestionariusza, ale przede wszyst-
kim teksty ciągłe, które tylko niekiedy eksplorator przerywał z prośbą o weryfi kację wypo-
wiedzi. Przy zakwalifi kowaniu danego wyrazu do słownika (lub odrzucenia go) kieruję się 
materiałami Z. Stiebera, moimi wcześniejszymi zapisami, a przede wszystkim słownikami 
I. Pyrteja, J. Turczyn oraz O. Hojsaka, opracowanymi na podstawie wywiadów z przesied-
leńcami na Ukrainie, u których żadnych nowych (powojennych) wpływów polskich być nie 
mogło, w dodatku były to osoby, dla których był to język domu rodzinnego. Korzystałem 
też z nieocenionych konsultacji pochodzącej z zachodniej Łemkowszczyzny mgr Anny 
Czuchty, za które składam jej serdeczne podziękowanie (wszakże odpowiedzialność za 
wszelkie pomyłki spada na mnie, zwłaszcza, że prosiłem o opinię co do wybranych wyra-
zów). Niektóre wyrazy, które według mego rozeznania mogły powstać czy być zapoży-
czone później, opatrzono kwalifi katorem „nowsze”. Sami informatorzy czasem wskazują 
na wychodzenie z użytku niektórych wyrazów i szerzenie się nowszych, np. w przypadku 
swaszczыnы, swekrucha i teściowa.

Przy okazji jeszcze raz potwierdziły się obserwacje, że gwary łemkowskie na pogra-
niczu z gwarami polskimi miały znacznie więcej zapożyczeń polskich niż te, które znaj-
dowały się głęboko w górach i miały rzadsze kontakty z Polakami. Do pierwszych należą 
m.in. zapisywana przeze mnie gwara Nowej Wsi, zapisana przez J. Turczyn gwara Tylicza 
(w miasteczku mieszkali także Polacy, tuż obok jest Krynica), a w jakiejś mierze należała 
tu gwara Bartnego, m.in. z uwagi na stały kontakt z polskimi mieszkańcami Gorlic przy 
okazji jarmarków.

*
W Słowniku nacisk położono na leksykę dawną, charakterystyczną dla gwary i dla 

regionu, dla jego tradycji, a więc budownictwa, uprawy roli, hodowli, pasterstwa, handlu, 
ubiorów, zwyczajów, różnych czynności. Jest tu niemało takich wyrazów, które dotyczą rea-
liów dziś słabo znanych lub wręcz nieznanych nie tylko na Łemkowszczyźnie, stąd oprócz 
podawaniu odpowiedników polskich, które też niekiedy niewiele już mówią, starałem się 
dawać obszerniejsze wyjaśnienia, por. np. klag ‘podpuszczka wyrabiana z osadu w żołądku 
cielęcia czy koźlęcia, które jeszcze nie ssało’. Starano się podać nie tylko przykłady użycia 
haseł w przykładach, ale też w miarę możliwości opisać słowami informatorów przedmioty, 
zob. np. hasła młynec ‘żarna’, stajnia ‘pomieszczenie dla zwierząt’, sыpanec ‘szpichlerz’, 
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czynności, np. oraty, kosyty, priasty, wierzenia i zwyczaje, np. weczirkы ‘posiady – wie-
czornice, podczas których przędzono len, wełnę’, wrokы ‘czary’. Są tu więc obecne więcej 
lub mniej obszerne hasła encyklopedyczne czy może raczej „etnografi czne”, które wyróż-
niają Słownik od innych słowników gwarowych. Jeśli materiał na to pozwolił, przy haśle 
znajdują się jakieś migawki z życia wsi, np. pod śpiwaty przykłady wskazują na sytuacje, 
w jakich śpiewano (jest tam mowa i o tym, że dziś już się nie śpiewa). Przy haśle ubrania 
znajduje się informacja, że kupowano sobie garnitury do cerkwi, choć chodzono do cer-
kwi i w huniach. Przy haśle kołыsanka ‘chuśtawka z płachty, noszona na pole’ pokazano 
całą sytuację, w jakiej była używana kołysanka6 itd. Starałem się wybrać z tekstów pełny 
(dawniejszy – jak wspomnianо wyżej) materiał leksykalny, potrzebny dla opisu słownictwa 
gwary. Tylko wtedy możemy prześledzić wyrazy „rdzennie” łemkowskie i liczne zapożyczenia 
słowackie, polskie i inne oraz miejsce każdej z tych grup w systemie słownictwa dialektu.

Dłuższe opisy przedmiotów, czynności i zwyczajów stanowią zazwyczaj teksty ciągłe, 
które przybliżą czytelnikowi mowę mieszkańców wsi. 

*
Zdaję sobie sprawę z niedoskonałości Słownika czy to w zakresie prezentowanej leksyki, 

czy z możliwości niedokładnego, a pewnie czasami błędnego podawania znaczeń wyra-
zów hasłowych. Jeśli jednak Słownik zaciekawi osoby interesujące się tą problematyką, 
przybliży komuś Łemkowszczyznę, zachęci innych zbieraczy słownictwa łemkowskiego 
do publikacji swoich materiałów, to spełni on swoje zadanie. Braki w zakresie słownictwa, 
dotyczącego określonych tematów wynikają m.in. z tego, że celem nagrań nie było zebranie 
materiału do opracowania słownika jednej wsi, lecz dla potrzeb słownika obejmującego 
całą Łemkowszczyznę; stąd pewne tematy zostały zebrane szerzej w innych wsiach. Te 
braki rekompensuje w pewnej mierze bogactwo gniazd słowotwórczych7, m.in. w zakresie 
czasownika. Do czytelników należy też osąd, czy podawanie haseł „etografi cznych” jest 
rozwiązaniem dobrym.

6 Cytat brzmi: braƚa każda żena ďity i hrabľi, i były takы koƚysankы, i maƚu ďitynu i koƚysanku, 
i iszƚa h werch tam, tam byƚa, ciƚyj den hrabaƚa.
7 Wyrazy pokrewne słowotwórczo, w szczególności czasowniki, połączone są odsyłaczami (za 
pomocą strzałki); w przypadku licznych wyrazów pokrewnych wszystkie znajdują się tylko przy 
haśle podstawowym, np. pod krutyty jest: → nakrutyty, okrutyty, perekrutyty, pozakruczaty, skru-
czaty, zakrutyty a każde z tych haseł odsyłane jest tylko do tego hasła podstawowego, tu do: krutyty.
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Uwagi redakcyjne, pisownia

W hasłach zastosowano pisownię etymologiczno-morfologiczną, w zasadzie nie-
uwzględniającą zmian i wahań spółgłosek, np. chlib (a nie chlip) oraz samogłosek, np. 
pid (a nie pыd), chodyty (a nie choditi, chodïtï), bыty (a nie bыti, byti), czy spółgłosek, np. 
rozczыnyty (a nie rosczynyti, roszczynyti) itd. 

W przykładach podobnie zastosowano zasadę morfologiczno-etymologiczną w zakre-
sie spółgłosek (choć uwzględniono tu np. różne realizacje dawnego ł czy w, rezygnując 
w szczególności z rozróżniania większości spółgłosek zmiękczonych przed i), ale uwzględ-
niono zmiany i wahania w zakresie samogłosek. Zastosowano tu pisownię półfonetyczną. 

Litera ƚ oznacza u niezgłoskotwórcze na miejscu dawnego ł (wymawiane jak polskie 
dzisiejsze ł, np. w wyrazie ławka). 

Litera ŵ oznacza to samo u niezgłoskotwórcze, ale na miejscu dawnego w (wymawiane 
jak polskie dzisiejsze ł, np. w wyrazie ławka, czy dzisiejsze polskie u, np. w wyrazie auto). 

Litera w oznacza zazwyczaj w, jak np. w polskim waga, ale niekiedy może oznaczać też 
w dwuwargowe (tj. wymawiane z udziałym obydwu warg, w polskim takiej głoski nie ma, 
bliskie do u niezgłoskotwórczego (zob. wyżej).

Litera ẘ oznacza w dwuwargowe (zob. wyżej).
Litera i oznacza dźwięk i (taki jak w polskim), który może miękczyć poprzedzającą 

spółgłoskę. 
Litera ï oznacza dźwięk pośredni pomiędzy i oraz y; nie miękczy on poprzedzającej 

spółgłoski. 
Litera ľ oznacza miękkie l (jak w polskim lipa), litera ť – miękkie t, litera ď – miękkie d.
Litera n w grupie nk sygnalizuje n tylnojęzykowe (jak np. w panienka w wymowie kra-

kowskiej i w ogóle małopolskiej)
Generalnie zastosowano pisownię ortografi czną polską, a to z uwagi na odbiorców 

w Polsce (tak Polaków, jak i Łemków). Jak już wspomniano, fonetyka łemkowska została 
przedstawiona z uproszczeniami, nie zawsze konsekwentnie.

Pary aspektowe w przypadku, gdy nie różni je przedrostek, podano w jednym haśle, 
np. ohriwaty – ohrity. W przypadku par z przedrostkami podano je w osobnych hasłach, 
np. priasty – napriasty – spriasty ze względu na odcienie znaczeniowe dodawane przez 
przedrostki.
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Informatorzy

W skrócie oznaczającym informatora zawarto: litery imienia i nazwiska oraz rok uro-
dzenia. Informatorzy zostali wymienieni w kolejności od najstarszego do najmłodszego.

K1899 – kobieta ur. w Bartnem w 1899 r. Wysiedlona, mieszka w Liścu.
PW12 – kobieta ur. w Bartnem w 1912 r. Chodziła 6 lat do szkoły powszechnej w Bartnem.
IP13 – mężczyzna ur. w Bartnem w 1913 r., mąż MP23. Wysiedlony w 1947 r. i więziony 

7 miesięcy w Jaworznie, wrócił wraz z rodziną po jakimś czasie do Bartnego. 
JS18 – mężczyzna ur. w Bartnem w 1918 r. Wysiedlony, powrócił do Bartnego.
MK20 – Maria Kuziak ur. w 1920 r. w Bartnem, zamieszkała w Liścu (woj. dolnoślą-

skie). Chodziła 3 lata do szkoły powszechnej w Bartnem.
OK21 – mężczyzna ur. w Bartnem w 1921 r. Chodził do szkoły powszechnej w Bart-

nem (nie pamięta ile lat).
JZ22 – kobieta ur. w Bartnem w 1922 r. Mieszkała tam 23 lata (do zamążpójścia). 

Mieszka w pobliskiej Kunkowej.
TW22 – mężczyzna, ur. w Bartnem w 1922 r., zamieszkały w Bartnem. Ma wiele now-

szych wpływów leksykalnych polskich.
PK23 – mężczyzna, ur. w Bartnem w 1923 r., zamieszkały w Liścu. Rodzice też z Bartnego, 

4 lata spędzili w Rosji, byli też w Ameryce.
MP23 – kobieta ur. w Bartnem w 1923 r., żona IP13. W czasie wojny była wywieziona 

na roboty do Niemiec, gdzie pracowała cztery i pół roku. Wracała przez Ukrainę i War-
szawę na Łemkowszczyznę. Do szkoły prawie nie chodziła, bo służyła u gospodarzy. Ma 
znaczną liczbę wpływów polskich, a czasem ukraińskie.

MW23 – mężczyzna ur. w Bartnem w 1923 r., zamieszkały w Liścu.
IS23 –mężczyzna ur. w Bartnem w 1923 r., zamieszkały w Liścu.
HW25 – kobieta ur. w Bartnem w 1925 r., zamieszkała w Bartnem. Chodziła 6 lat do 

szkoły powszechnej w Bartnem.
K-1, K-3, K-4 – informatorki z Bartnego, zamieszkałe w Liścu 
IP71 – kobieta ur. w 1971 r., córka K-4, zamieszkała w Liścu.
AK – córka MK20 i PK23, zamieszkała z rodzicami w Liścu
WG – wnuczka MP23 i IP13
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dok. – aspekt dokonany
dop. – dopełniacz
biern. – biernik
ind. – indywidualne
lmn. – liczba mnoga
lpoj. – liczba pojedyncza
miejsc. – miejscownik
narz. – narzędnik.
ndk. – aspekt niedokonany
nieodm. – nieodmienne
os. – osoba
pieszcz. – pieszczotliwe
por. –  porównaj (przy hasłach rekonstruowanych)
st. najw. – stopień najwyższy
st. wyż. – stopień wyższy
zdobn. – zdrobnienie
zgrub. – zgrubiałe
zob. – zobacz

Znaki
◈ frazeologizm 
◪ opis „etnografi czny”, omawiający szerzej sprzęty, prace domowe, prace w gospodar-

stwie, zwyczaje, wierzenia 
� oddziela niuanse znaczeń w kilku hasłach
◮ oddziela fragmenty wypowiedzi lub informatorów w dłuższych hasłach (zwłaszcza w 

opisach „etnografi cznych”)
→ odsyła do wyrazów pokrewnych, w szczególności do zdrobnień, do drugiego członu 

pary aspektowej oraz do do synonimów, a także do haseł, w ktorych znajduje się 
dodatkowy materiał ilustracyjny dla danego hasła.

* sygnalizuje rekonstrukcję hasła
[!] w cytatach sygnalizuje formę wątpliwą, najczęściej wyrazy polskie niezadomowione 

w gwarze
[ ] w nawiasach kwadratowych zawarto pytania eksploratora, uwagi innych informatorów 

(kursywą) oraz uwagi autora Słownika
( ) w nawiasach półokrągłych w cytatach zawarto wyrazy użyte przez informatora na 

innym miejscu
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a ażebы 

A

a 1. ‘a, i’. A tu dalsze bыƚo proste hładke i to 
sia nazywaƚa zapaska PW12 2. ‘(to) dopiero’. 
To bыƚ a bыƚ gont; jak win zateruwany, to win 
straszni doƚho bude IP13

abo ‘albo’. Abo nahaŵkы nazywały, abo 
gaczы. Abo z Poľan, abo z Brezowa PW12. Bez 
rukы, abo bez nohы. Sia im pƚatyƚo ałe barz 
maƚo, abo i nycz IP13. Ne pry każdim domi 
bыƚ takyj strumыk abo studnia bыƚa OK21. 
Abo tag-eś zrobyƚ, abo tak. Może zdychati, 
abo hmyrati MP23

abyjak ‘jakkolwiek’. [Ksiądz chodził 
w święto Jordanu] abyjak: no chodyƚ jak 
sobi wыbraƚ, cy z hory w dolynu, cy z dolynы 
w horu PW12

adyk ‘przecież, więc’. Jak bыły dwa totы 
takы skrutkы, to bыƚo piŵ ściukы. Adyk tыch 
ściuk byƚo abo trï, abo sztыrï, jak chto napriaƚ 
PW12. Adyk czƚowek każdyj, znaczыt, sam 
czuwat nad sobom. Adyk hneska każdyj bere 
tak, jak wtowdï braƚ [emeryturę]. Adïk to 
takie jest, że w swojim czasi wszыtko sia zmi-
niat IP13. To byƚ chľib bilsze wiŵsianyj, adyk 
świżyj byƚ dobryj AK20

adzыmka ‘placek’. Pekły zwanu adzыmku, 
z tыch bandur, takyj pľacok, taku adzыmku, 
no; toto jiłï z masƚom IP13

adże [d-ż] ‘a więc, przecież, właśnie’. Adże 
mы bez totu Wisƚu. Adże ja mam tam [w Leg-
nicy] rodinu het MP23; też adżek [d-ż] ‘prze-
cież, właśnie’. Ja bыƚ poľitykom? Adżek za 
taku poľityku ja sidyƚ w Jawożni, sim misiacyj 
MW23. Adżek tu już bыƚa prawdïwa bida 
IS23; też adżek [dż]. Adżek tak byƚo; adżek 
tak, że to, znaczyt sia że dobri. Toto adżek to 
duże nazywaly tak w Bortnim, to ťiż takie o, 
toto do nyczoho, no ale byƚo K-1

adżek zob. adże
agient ‘agent (werbujący na wyjazd)’. Bыƚy 

takы agienty chodyƚy i namawľaƚy, że tam barz 
dobri w Rosyji, że dobri, żebы sia lude pysaƚy, 

a h naz bыƚo tak dost bidno, jak to w horach, 
i bohato ludyj piszƚo do Rosyji MK20

akurat ‘akurat, właśnie’. Maƚy takы kurы, 
akurat pidrosƚy AK

aligancko ‘elegancko, wytwornie’. Hono-
rowyj to już ubraty sia aligancko, aligancko 
chodyty, aligancko tam to sia nazywa JZ22

ałe ‘ale, lecz’. Poƚotno spyskie, hrube takie, 
ałe to już dawno PW12. A grosza treba bыƚo, 
ałem ne jszoƚ. Ałe nad pecom natomist bыƚa 
kapa taka. Ja teper kus wrizaƚ gontiŵ tu na 
strichu, ałe ja rizaƚ na pyľi już. Krыły gontamy, 
ałe kotry mały ľisы. Ludy były proszeny, ałe 
ne proszenych wece byƚo IP13. Konia szanu-
wały, ale ľipsze jak korowu OK21

any ‘wcale; ani’. Bilsze toho wiwsa sijały 
tato, ani do młyna ne dawały, łem samï moƚolï 
PW12. To jest praŵdywe, anï ne poľityczne. 
Any raz-em tam mы bыƚy. Majsztra wcze-
noho ne bыƚo nïgde, anï stolara, ani kowala 
IP13. Muky any ne źjim. Ani jednoho domu 
ne bыƚo ciƚoho. Tu ne bыƚo ani szto jisty, ani 
chľiba MP23 

arkuszarka ‘akuszerka’. Arkuszerka, jak 
jem h arkuszarkы sƚużыƚa, to ona mi toto 
powidaƚa MP23 → babka

astriab ‘jastrząb’. Astriabы lmn. PK23
aż ‘aż; już’. Czasom aż na piznisze bыły 

(kstyny). Toto nasołene bыƚo już ne takie aż 
dobre. Tu pered wojnom sklepы bыły taky uo, 
aż try bыły PW12. Poƚokaƚa raz, druhꞌiraz, 
tretꞌiraz, pokaľ aż krutiƚa OK21 → teper aż 2. 
‘aż, daleko’. [Konstrukcja domu] wyjde aż po 
wыhladы IP13. Aż tam pid schroniska-zme 
chodyły neraz, tak OK21. Sыn piadesiat kilo-
metry aż tam MP23 3. ‘co tu’. Moja mama, aż 
duże radyti, moja mama bыƚa w Hameryci 
MP23 4. ‘aż, dopóki’. A na ďiwku bыły zƚы, 
aż bы sia ne oddaƚa MP23 

ażebы ‘żeby, ażeby’. Prokƚyna ho: ażeby ťia 
toto skaraƚo, ażeby ťia tamto skaraƚo, ażebы 
sia tы toto staƚo, ażebы toto, ażebы ťi trawa 
na podwirci wыschƚa! JZ22 → żebы
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baba baran

B

baba 1. ‘kobieta’. Baba jak iszła do cer-
kwy, to braƚa z werchы na totu chustku isz-
czy obrus takyj biƚyj. Babы jafыrы nosyłi 
toty o, szto zberały takы czornы jahodы. To 
już babы, specjaľni gazdyni, pekły tot chľi-
bec. Stara baba – żyju sama PW12. Chƚop 
oraty ïszoƚ perszy raz, a baba już na pleczы 
bandurы. Baba hƚadïƚa, łen czesaƚa ï priaƚa. 
Baba chotiƚa żebы ji bыƚo ƚadni. Dawno baba 
nazberaƚa, jafыrы na pleczoch nesƚa. To bыƚa 
taka baba, szto boľaczkы ľiczыƚa IP13. Pere-
ważni babы znałï totы wrokы zmituwatï 
OK21 2. ‘żona’. Moja baba, abo żena, roz-
majicie [!] radyly; „moja baba” – biľsze tak 
radyly PW12. Moja baba bыƚa chwora; babo, 
opowidż, jak tы bыƚa chwora. Kosyƚ tam, no 
ałe jisty tam nosyƚa baba. Szkoda że ja swoju 
kurnu chыżu ne łyszyƚ na muzeum, to bы 
wartaƚo, bo iszczы baba małï i warstat, szto 
poƚotno robyły. To na szcześcia moja baba 
ne sywa IP13 → gazdыnia, żena 3. ‘babcia, 
matka matki lub ojca’. No ta babka to babka, 
baba. Baba i ďido PW12 . A kolyś ne byƚo 
toho, babo WG → babka

babczыty ‘odbierać porody, być aku-
szerką’. Ja ťiż babczыƚa MP23

babka 1. ‘babcia, matka matki lub ojca’. 
Moja babka, w Ameryci bыły, czыtaty, pysatï 
ne znaƚy IP13. Moja mama bыƚa w Hameryci, 
ï babka: „ta pryjid do kraju, bo połe” MP23 
→ baba 2. ‘kobieta odbierająca porody’. Byƚa 
taka specjalna babka, swoja, zo seƚa. Bыła, 
bыły babkы PW12. Babkы, prosto babka, 
babka sia nazywaƚa; ona poƚożnom bыƚa 
w seľi IP13 → arkuszarka 

bajka ‘bajka, głupstwo’. Tam serpamï, 
oni nazywałi żati, no ji tam sy śpiwałi si 
o, prypowitkы powidały, takы bajkы jak 
tohꞌo OK21

bajusы ‘wąsy’. Chƚop jak sia ożenyƚ, to już 
musiƚ bajusa nosyty, bajusy tak po naszomu 
TW22

balec ‘wielki chleb weselny’. Balec K-4 
◪ Już jak pryszly tam, do moƚodoho, no to 
marszaƚka maƚ palïcu, i win tom palïcom 
podurkaƚ do toho tragary: proszu tata i mamu 
odobrania baľcu. No ji tota rodyna, nybы 
teściowa i teść idut po toto, no i pri ťim baľcï 
prezent: to chuszcza, to joho witcu koszuľu. 
no ji krajaƚ, krajaƚ starosta na takы kawaľci 
weľkы, krajaƚ i na toto poƚotno na toto prezenty 
poƚożyƚ to i pryjmyjte od sыnowoj take i take, 
ale to ceremonija byƚa to. [I komu ťi kawaľci 
dawaƚ pokrojene?] Chľiba toho? Toho baľcu? 
Wsïj rodyni po mużu, jak ona do nych pryszƚa 
za sыnowu, no ji sestram bratiam; dalszym 
ni. Moƚoda wyszƚa na stiƚ, staƚa balec na totꞌo, 
i zatancuwaƚa, tak maƚa riwno zatancuwaty, 
żeby jij z hoƚowy ne wpaƚ K-4

bałagan ‘nieporządek’. [Neporiadok 
w chыżы?] Baƚagan JZ22

bandurkы zob. bandurы
bandurы ‘ziemniaki’, lpoj. bandura. Na 

weczer zas bandurы PW12. Bandurы sadyly-
zme, no, żыto sia ne robiƚo, żыto i pszenïcia, 
a to bandurka MK20. Zhotowyli, mы nazywałi 
bandurы, h nas sia nazywałi HW25; zdrobn. 
bandurkы. Sia pohrużaƚo totы bandurы 
iz sыrom, pohrużaƚo sia bandurkы MK20 
◪ Nasadyƚa bandurы. Baba już na pleczы 
bandurы, kileczka tag bыłï i wыnesƚa. Kiłeczko 
toto, kotre wыpustyƚa bandura. Ne wsiady jed-
nako zowut bandurы, h nas bandurы, a po 
inczыch seƚach zowut iszcze inaczы: kom-
peri i tak je. A jak pryjszƚo kopania bandur, 
kopały motыkami. Pekły zwanu adzыmku, 
z tыch bandur. No ï banduru sia sadyt, ałe 
jakbы prytysƚo, znaczыt, to si kupyt paru 
metri bandur i pereżыje. Szpichľir, a zo spodu 
bandurы IP13

banuwaty ‘tęsknić’. To sia banuje jakbы 
ja maƚa dakoho kawaľera, ƚyszыƚ mia, a to 
bym banuwaƚa, jakbы dachto hmer, to bыm 
banuwaƚa JZ22

baran ‘baran’. Zarizały dakoho barana 
abo dakie teľa HW25 → baranok 
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baranij bereza

baranij ‘barani’. (Nosyłi) barani szapkы 
w zïmi, a w ľiti kapeľuchы HW25

barankowыj ‘barankowy, z  barana’. 
Czapka tak o, barankowa PW12

baranok zdrobn. ‘baranek’. Woŵkы wziaƚy 
baranka PK23. Na zimu to si szыłi szapkы 
takы, z moƚodыch barankiw HW25 → baran 

baranuwaty sia ‘o popędzie płciowym 
owcy’. Ucia sia baranuje PW12 → honyty sia

bardz zob. barz
barłih ‘brud, nieporządek’. No barƚih, 

nazywajut ťiż barƚih: tak sidyt jak w barƚozi, 
ne popriacze, no i tak ťiż, no JZ22

barz ‘bardzo’. Ale były barz ƚadnы totы 
basanunkы PW12. Były barz weseƚy i barz 
szczыrы. Barz sobi pomahaly. Barz duże ľipsze. 
Barz każdyj biduwaƚ. Sia im pƚatyƚo ałe barz 
maƚo. Hłiwы – barz fajne. Barz i na tim bыƚ 
interes. Były weczirkы ï ďiwczata barz ocho-
czo chodyły. Barz duże trïmały owec IP13. Ne 
takы tu zimy bыłi barz tiażkы. Sijałï pszenyciu 
barz maƚo. Orkisz nazywaƚ sia, a to barz, barz 
twerde bыƚo takie OK21; też bardz nowsze? 
‘bardzo’. Byƚo bardz duże ľudy. Bardz malo 
teper jest [boczniaków] IP13; st. wyż. barże. 
[Ludzie] barże weseƚy bыƚy jak hneska. Hneska 
barże w dochtoria [wierzą] IP13 → micno 
◈ barz a barz ‘bardzo, często’. Persze barz 
śpiwały na połï, barz a barz, teper nichto ne 
śpiwat HW25 ◈ ne barz ‘nie bardzo’. Tu h 
nas susidka taka, tu bыƚa, szto ne barz taki 
bыƚ toj chƚopec wыbranyj HW25

basanunka ‘wstążka ozdobna do stroju 
kobiecego’. Drużky maƚy basanunkы JZ22 
◪ O basanunkы, basanunka, basanunka... 
nosyły, ne tak duże nosyły basanunok, ałe pid 
borodu tu do tыch paciurok, to dawały tak tu, 
pid gorset, do paciurok, perehłï i pid gorset ï 
tu tota basanunka bыƚa takoj szыrokosti o, 
jak tota doƚon i bыƚa taka z kwitamï. Kwitы 
bыły takы barz ƚadnы, jakbы wыszыwany, 
ja znam cy wыszywany? To byƚo maszыnowe 
robłene, maszыnowe. Ale były barz ƚadnы totы 
basanunkы. To tak pid borodu brały tu, pid 

gorset. A druhu jak chtosi chotiƚ pitï, już jak 
kotra ďiwka choťiƚa piti bez chustkы, to brały 
tu pid kistku, jak kistka w dolynu, a tu zasywky 
pid kistku ï tak iszƚa ďiwka do cerkwy. Ałe to 
już łem takы bыły wыbrane honniernijszy [!] 
PW12 ◮ A takы basanunkы. Tыm wiazały 
[włosy] no, ƚadni to bыƚo. Drużkowe małi 
czerwenы basanunkы, takы „wstążkы” owia-
zane koƚo kapeľucha HW25

basы ‘kontrabas’. Tak hrały nam na basach 
MP23. Bыły huśľi i basы IP13

batih ‘bicz’. Tak, ï batih. Na dobre konie 
ne treba batoha, ałe nosyły IP13; Ta jak na 
mene ne trea bыƚo batoha MP23

bawyty ‘zajmować się’. Treba bыƚo ďitinu 
doma bawyti HW25 → bawyty sia, wыbawyty 
sia

bawyty sia 1. ‘bawić się’. Bawyły sia tak, 
no IP13. Sia toto spriaƚo, to już sia bawiłi tam 
HW25 2. ‘zajmować się’. A dawno pereważno 
sia ludy bawïłï w rohatu chudobu, no IP13 
→ bawyty, trymaty

bebechatыj ‘brzuchaty, z wielkim brzu-
chem’. Bebechatyj abo... rozmajiťi prozywajut, 
bebechatyj JZ22

beczaty ‘beczeć’. Ucia beczyt. Teľata beczat 
ťiż tak PW12. Koza beczыt IP13. Abo ono 
meee, meee, uci, ta ji toto – ałe beczыt IP13. 
Ucia beczыt MP23

bela ‘belka’. Jeden stojaƚ do horы na ťij 
beľi, a druhyj pid beľom ï tom pyƚom rizały 
toto derewo MW23 → belka

belka ‘belka’. Borona, porobłeny bыłï takы 
beľkы, bыƚo belok takыch jak toje, bыƚo szist cy 
piat OK21. Dalsze iszƚa ścina, belkы znaczyt 
sia, jedna nad druhou. Cerkow, to tam beľky 
sut z toho derewa TW22. Dwi to klambrы, 
bo jedna trïmała toto derewo, ałe trïmała sia 
toj belkы, szto po nij katuľały totu belku do 
rizania MW23 → bela, beloczka 

beloczka zdrobn. ‘mała belka, beleczka’. 
Takы beloczkы tiały i z tыch beloczok potim 
[robili gonty] OK21 → belka

bereza 1. ‘brzoza’. 2. zob. berizka 
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berezen biduwaty

berezen zob. misiac
bereh 1. ‘brzeg’. Połotno moczыłi h rici 

i na berehach prosterałi. To paru tyżni tak na 
berehach mы prysterałï (połotno) HW25 2. 
‘góra’. Teper jak tamtы poľanы, to tam popid 
bereh, to het państwowe [!] JS18 → beriżok 

berizka ‘gałązka, witka brzozowa’. Ony 
berizkami majiłï swoji placuwkы totы, 
kasarni jak my nazywały; natiały sï tыch 
berizok MW23; też bereza. Snopы wiazałï 
poweresƚamï, berezom ťiż sia... takom o, szto 
haƚuzia IP13 

beriżok zdrobn. ‘górka’. Tu pid berehom, 
tu pid beriżkom je zahorodżene – pasika JS18 
→ berih

besiduwaty ‘rozmawiać’. No ji tak, jak 
wam besiduju. Gadaty, besiduwaty, hwaryty 
JZ22. Tak besiduj, jak w nas nazywały! HW25 
→ gadaty, hwaryty, odbesiduwaty

betiar ‘zawadiaka; huncwot, hulaka; łobuz, 
baciar’. To chƚopczyskiŵ takыch nazыwaƚy, 
jak taki, jak to hwariat betiar bыƚ, to piszoƚ 
tu, piszoƚ tam, ne priszoƚ domiŵ na czas, o, 
za babamy piszoƚ, ta i den ho ne bыƚo, no to 
betiar JZ22. Tam (na weczirkы) moƚodiż sia 
schodyƚa, betiarы, betiarы takы; bыli hrecznы 
i bыli takы o, jak teper HW25. Betiar to byƚ 
taki, szto na zƚist zrobiƚ daszto dakomu, o, 
wыbyƚ dakoho dagde, to betiar o, zbuj, betiar, 
bandyta, to tak zwaly K-1

bez 1. z dop. ‘bez’. Chotiƚa piti bez chustkы. 
To take bыƚo bez rukawa, bez toho, no PW12. 
Bez rukы, abo bez nohы, abo bez czoho, jak 
pryszoƚ z wojnы IP13 2. z dop. sprawcze ‘przez’. 
Ľisы bыły wszыtkы zaprodane w tych terenach 
bez... ne znam jak win sia nazywaƚ tot pan 
IP13 3. z biern. określenie miejsca ‘przez’. 
Ty sy budesz ïszƚa bez seƚo IP13. Chodyły do 
Zmyhoroda bez ľis AK20. Czuha, bez seredinu 
pasok bыƚ OK21. Mы iszłï bez misto. Z Rosji 
mы bez totы [mosty] iszły, a tam tot mist bыƚ 
rozwałenyj MP23 → prez 4. z biern. okre-
ślenie miejsca ‘przez; na’. Braƚa z werchы na 
totu chustku iszczy obrus takyj biƚyj, tak bez 

płeczы, o PW12 5. z biern. określenie czasu 
‘w ciągu’. Bez wojnu IP13. Tak tiahły bez 
den OK21. De sia dыrwa kƚaƚo het dookoƚa 
chыżы, żebы bez zymu... MP23

bib ‘bób’. Towdy bыƚo szыtko dobre, i kapu-
sta, ï bandurы, ï horoch, i pancakы, i bib, 
i kesełycia PW12

bida 1. ‘bieda’. Hneska kryczat, że bida; 
hneska h Polszczы ne je bidy IP13. Już jak 
kohꞌo tam bida tisnuƚa, no to prodaƚ OK21 2. 
przen. Z jakom sia bidom ożeniƚ, to z takom 
musiƚ żыti do kińcia HW25 3. ‘szkoda’. Jak 
ne poczestuwaƚ [wódką], to mu robyły bidu 
IP13 ◈ ciła bida ‘cała bieda, okropność’. 
A jak za durnia [wyjść za mąż], to już ciƚa 
bida MP23 ◈ piw bidy ‘pół biedy, nie takie 
straszne’. Żebы ne za durnia [wyjść za mąż], 
to iszczы piƚ bidy MP23 ◈ bidu robyty ‘robić 
kłopoty’. Priaƚy i, powidam, bidu robyly, 
bo rypaly totu chыżu tak, szto stuďin bыƚa 
PW12 → bidusia

bidak ‘biedak’. Bыƚ tu bidak jeden, ne maƚ 
any witcia, any materi od ďitynstwa AK20

bidnijszыj zob. bidnыj
bidno ‘biednie’. Dawno bыƚo, jak mam 

powisty, barz bidno, ale bыƚo ẘeseƚo PK23
bidnota ‘bieda’. Ne maly nycz, bo to bыƚa 

bidnota, w bidnoťi sia żyƚo i już PW12
bidnыj ‘biedny’. Musiłï sia wszыtkoho 

wczыti i żыti, bo bыly bidnы. To sia bidnы 
tak wberały jak i bohaczы PW12. Ľude bыły 
bidnы. Bыły bidnы, ałe weseƚy bыłï IP13. 
Totы dożыnkы bidnы bыłi OK21; st. wyż. 
bidnijszыj. Jak taka bidnisza (dityna) dagde 
kstyłï PW12. De bidni byƚï, bidnijsze tak, to na 
zemly spaly JS18. Jeden bыƚ bidniszyj. A jak 
byƚa bidnijsza, no to to czekała [na męża]. 
Choć bidnyj, bidnijszy, ale htikaƚ do tohꞌo, 
jak chto maƚ możnist, na swoje [do rodzin-
nej wsi] OK21 

bidusia ‘bieda’. Tu do wojnы bыƚa bidu-
sia IP13 → bida

biduwaty ‘biedować, cierpieć biedę’. Tu 
do wojnы barz każdyj biduwaƚ IP13
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Bih blandaty

Bih też Boh też Pan Bih ‘Bóg, Pan Bóg’. 
Pan Bih daƚ taki dar PW12. Gazda może na 
hoƚych koľinach klakati i diakuwaty Bohu 
IP13. Że mu takyj talant Pan Bih daƚ MP23 
◈ Boże zawaruj! ‘broń Boże!’. Ne wilno sia 
zaƚamľuwatï nad chorobom, no, ne wilno, 
Boże zawaruj! IP13 ◈ Boh zawaruje! ‘niech 
Bóg strzeże!’. Boh zawaruje! HW25

bihun ‘element łączący zęby brony’. I tu 
byƚ takyj bihun, o [w bronie] IP13

bik ‘bok, strona’. Tych dwoch szmuhľa-
ryw postawyƚy na bik. Joho na bik! Zaraz ho 
na bik i wszыtkыch IP13. Tota upa prosijaƚy 
mama, i totu upu na bik MK20. Doszkы try 
zbytï: pid spid i dwi na boci. Dwa takы paskы 
bыłi popryszыwany na tыch bokach OK21. 
Rozdziľały tu, nad czeƚom take, het do kińcia, 
tak jak mы teper tu na boci, a oni tu na sere-
dyni tak rozdiľały HW25 ◈ z boku ‘z boku, 
obok’. Oborih taki na sino, kus z boku PW12. 
Uci tam de korowy, z korowamï, tak z boku 
sobi, z boku MK20

bil1 ‘ból’. Biľ nohы, o MK20 → bolinia
bil2 ‘rodzaj zabawy’. Chodyły na rużnы: 

bil, na korowiarke IP13 → zabawkы
bila ‘koło’. Dwoch wыtriasaƚo cy trioch, 

tam jedna bila toho, maszыnы, odberaƚa 
hrablami IP13

bilet ‘bilet (kwit, kwitek)’. Za biletami 
[na zabawę]. Tak bыƚo, tak, za biletami, tot 
prodawaƚ, kotrыj robыƚ, prodawaƚ bilety, 
tam ustalyƚ po tiľko, ale win dostawaƚ, toho 
ne pamiatam odkal win maƚ totы bilety, cy 
z prezydium, cy jekyse inszej organizacji maƚ 
popidbыwane, no ji każdyj tam cy piatde-
siat groszы, dwacet groszы tam towdï bыƚ, 
kosztuwaƚo. Trea bыƚ bilet zapƚatiti OK21

bilićko ‘bielusieńko’. Biľićko, biľićko 
wыbiłeno, takie bыƚo biľisie, jak prosto kup-
cze PW12 

bilisij ‘bielutki’. Takie bыƚo biľisie PW12
bilsze, st. najw. najbilsze 1. ‘więcej’. To 

toho parad sklep ï tak bilsze IP13 2. ‘bardziej’. 
Bilsze już tak po piwnoczы sia rozchodyły. 

W miści kupuwały, tu najbilsze w Zmyhorodi. 
Najbilsze totы granatowы (śpidnyci) nosyły 
tak PW12. Sijałï owes najbilsze OK21 → duże 

bilszыj ‘ważniejszy’. Na Rizdwo prycho-
diat do cerkwy o piwnoczы i moľat sia i biľsza 
modlytwa jest, jak w takы dny JS18

biłyty 1. ‘bielić (ściany)’. Tak jakosi biłyły 
toto PW12. I biłyły, de tam byƚa zemla... tota 
pidƚoha. Ściny biłyły, już nowы ścinы to już 
biłyły wapnom. A w kurnych to biłyły hłynom 
prosto IP13. [Chyżę] sia mszыƚo, i poťim 
obilyƚo sia ŵapnem, a nie to hlynom, rańsze 
to byƚo hlynom bileno JS18. Biłyły, wapnom 
pereważni, pered śwatmï jak jakы, to biłyły 
OK21 → zbilaty 2. ‘bielić płótno’. Bïľiƚy tak: 
prosteraƚo sia i tak na sonci jak wyschƚo, i zas 
sie bïľiƚo, praly i ono takie zostaƚo dost biƚe, 
wыpraƚo sia, wыbelyƚo sia [!] JS18 → obi-
łyty, wыbiłyty

biłyty sia ‘wybielać się’. Mama piszłi, ta 
to (połotno) tam namoczыłi h rici, mały taki 
prajnik i to towkłï, to sia zwaƚo, no, prały, 
i ono sia bilïƚo HW25

biłыj ‘biały’. Z dołyny była taka partycia 
szыroka, biƚa. Biłы gaczы PW12. Czыsto 
biƚyj IP13

bis ‘diabeł (w powiedzeniu)’. Pidte hrokы 
na horы, na ľisы, i na szыtkы bisы MP23

blacha 1. ‘blacha’. Małi takы totы 
rajbaczkы, to ostatnie już bыłï z blachы OK21 
2. ‘metalowa pokrywa kuchni’. I sia waryƚo na 
ohny, na taki bľasi MK20. No bo sia ne palyƚo 
tak pid bľachom jak teper, łem byƚ to taki pec 
chľibowyj AK20. A taku skromneńku kuchniu, 
to dwa totы, dwa takы otworы, bľacha i tu to 
w seredyni bыƚo toto, takы koľiczka OK21. Na 
bľachы kƚadu i, i sia pecze MP23 3. ‘blacha, 
odkładnica w pługu’. Blacha, blacha tota, szto 
ïszƚa do toho, to bыƚa już żeľizna, ałe pered 
ownom [‘wojną’ (?)] to łem toto derewo bыƚo 
okuty blachom IP13 → blaszka

blandaty ‘pleść (bzdury), mleć językiem’. 
Tak znam i tak pľandżu, i tak bľandżu, ja 
mam ziatia Ukrajińcia z Michaƚowa, mam 
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blaszanыj bohato

wnuczku, ona sia czohos zo mno po ukrajin-
ski, i tak bľandżu, i tak bľandżu jak możu, 
i po poľski dobri ne znam MK20

blaszanыj ‘blaszany’. Musyt byty hornec, 
bľaszanij [?]JS18

blaszka ‘brytfanka, płaskie naczynie bla-
szane do pieczenia chleba’. Zerno mama daƚy 
do peca, takoj bľaszkы, i wыsuszyƚo sia MK20 
→ blacha

bluzka ‘bluzka’. A ďiwkы już potim maly 
bľuzkы, szыły bľuzkы PW12. Bľuzkы byly, 
babы bľuzkы majut, bo i teper sia bľuzkы 
nazywajut JS18 ◪ A dawno to ďiwky tak cho-
dyły, jak i babы: tu mały opľiczata, a potim 
już... PW12. Ja mam ja iszczy bľuzku taku, 
z takoho łenianoho. [W czym dziewczęta cho-
dziły?] No takы małы ťiż łenianы bluzkы; to 
sia nazywaƚa westka. Takie mama nazywałï 
opľicza HW25 → bluzoczka, oplicza, westka

bluzoczka zdrobn. ‘bluzeczka’. Westka to 
to normalni tak jak teper totы bluzoczkы sut 
HW25 → bluzka

błahosłowity ‘błogosławić’. Zakłыkały 
śwaczenyka, bƚahosƚowiƚ to, żebы to bыƚo 
szczaslywym żыtia w tim domi. Żebы Boh 
bƚohosƚowiƚ toto, tot dim TW22

błyskat ‘błyska’. Ja ne znam, żebы kazaly 
blyskawycia, lem blyskat PW12

błysko ‘blisko’. Pewnyci, z kamenia na połï 
pobuduwałï, błysko od chыżы. Robyłi takы 
stohы, kƚałi błysko toj stajni OK21. Ja daleko 
ne chodïƚa, blïsko-m maƚa HW25; st. wyż. 
błyże. Tak koƚo domu, tu bƚyże. Tak żыju, bo 
żыju, ale z dnia na den, błyże k smerti PW12. 
Łemkы bыły blyże jak Polakiŵ, jak toho, jak 
Ukrajinci IP13 → pobłysku

błyskыj ‘bliski’; st. wyż. błyżczыj. Rodyna 
tota moƚodoj, blyżcza i daľsza jak choťily, to 
sia zberaly i prychodyly PW12

błyszczaczыj ‘błyszczący’. Tak straszni 
byƚo duże guzikiw takыch bleszczaczych tu 
[w kamizelce] PW12. Barz blyszczaczы ƚuskы 
maƚ PK23

błyżczыj zob. błyskыj

błyże zob. błysko 
bo ‘bo, ponieważ’. Tak praƚy cie po rukach 

[linijką w szkole], bo-s ne znaƚ. Czыtaty znam, 
bo to ji ďity chodyły do szkoły ta, tom sia 
wczыƚa koło ďity, ałe ja i tak znaƚa, bo ja tak 
ľubyła gazety czыtaty MP23. To take robyły, 
szto mały ľisы, bo jak taku jałycu stiaƚ, to 
naupaƚ. Ałe robyły rukamï, bo ja teper rizaƚ 
na pyľi już. Majsztriw ne brakuwaƚo towdi, 
bo bыły samoukы IP13

boczka ‘beczka’. Kupïƚ tam dwi boczkы cy 
try boczkы pywa OK21. Baba wypariuwaƚa 
totu boczku od kapustы PK23

bodaczan ‘mieszkaniec Bodaków’. Totы 
bodaczany byly kus takы dyky MW23

bodaj ‘bodaj, niech by’. A bodajś sie tam 
posywiƚa! MP23

bodenka ‘masielnica do robienia masła’. 
Bыƚa taka bodeńka derewiana i prawïƚo sia 
masƚo MK20. Bodenka to szto sia masƚo pra-
wyt, no to jest bodenka MW23 ◪ Mały takы 
tы, nazywałi bodenkы, to bыƚo take z derewa, 
bыƚo okruhłe, ï tam prychodyƚ do horы takyj 
towczok z ďirkami no, ji smetanu wľały do 
toho, ï tak ho stukały, stukały, stukały... To 
bodenka, a to sia nazywaƚo towczok zdaje sia cy 
szto. A mały denekotrы już, ale to takы ľipszy 
hospodarowie, desi bыłï ho świti, wiďiƚ bilsze 
jak tu, to mały na korbu takы, szto ľały, i na 
korbu krutyƚ, krutyƚ, i tohꞌo i sia mu zrobyƚo 
masƚo OK21 → masło

Boh zob. Bih 
bohactwo ‘bogactwo’. Lude teper ne wiriat, 

ƚem w bohactwo IP13
bohacz ‘bogacz’. To sia bidnы tak wberały 

jak i bohaczы PW12 → bohatыj
bohaczka ‘bogata kobieta’. Żeby byƚa 

praczka, żeby byƚa szwaczka, i iszczy do toho 
welyka bohaczka [z przyśpiewki] K-4

bohato1 ‘bogato’; st. wyż. bohatsze. Bыƚo 
bidno, ale bыƚo weseƚo, a teper kus bohaczsze 
jes, ale jes smutno PW12

bohato2 ‘dużo’. Ale to sia maƚo toho jiƚo, 
to ne tak czasto, ne to, żeby tak bohato tam, 
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bohatszыj borsuk

kożdyj den. Bohato ľit. Te hory sia nazywaƚy? 
Duże bohato tak skazaty: i Mareszka byƚa, 
i Magurycz... MK20

bohatszыj zob. bohatыj
bohatыj ‘bogaty; człowiek bogaty’. Ne 

bыƚo bohatыch takыch, żeby sia inaksze zbe-
rały PW12. Ľude bыły bidnы, ałe bыły w toto 
[wesołość] bohatы IP13. Jaka bohata bыła, 
jak tak zemľa bыƚa, mohƚa bыti i ne urodływa 
[i znalazła męża] OK21. Ja ne znam jak takoho 
bohatoho nazыwaƚy JZ22. Ne bыły lude tak 
bohatы w zemľu MP23; st. wyż. bohatszыj. 
Kotrыj bыƚ już takыj kus ľipsze, bohaczszыj, 
to kupyƚ sï cehƚы, i postawyƚ sï taku kuchniu, 
samu cehlanu taku OK21. Tak jem sƚużыƚa 
po gazdoch, po takыch bohatszыch MP23 
→ bohacz

bojaty sia ‘bać się’. Teper sia nichto ne boji 
takoho tam, ałe tam rozmajite sie śpiwaƚo 
PW12. A ja sia bojaƚ piti, tam chodyły ľude, 
ja sia bojaƚ IP13. Mы sia barz bojały, że do 
rikы popadame MP23. Persze ďiwczata sie tak 
bojałi, żebы ne maƚa ďitinы HW25 → pobo-
jaty sia

bojisko ‘klepisko (boisko) w stodole’. Boji-
sko w seredyni. H bojisku tancuwały, choc ï 
po zemłi IP13. Bыłï takы, jak chtosi maƚ na 
bojisku pidƚohu. Towdï „na zapolu” ne nazy-
wałi, tiko bojisko, bojisko OK21. Tak jak tu 
jest chыża, bojisko i tam jest stajnia MP23

bolaczka ‘wrzód, czyrak’. Bыƚa taka baba, 
szto boľaczkы ľiczыƚa IP13

bolinia ‘ból’. „Tы bыstra wodyczko... omyj 
że mene ot wsioho boľinia” [z zaklinania] – od 
bolinia MK20 → bil1

bolity ‘boleć’. Tak mnie tu straszni boľiƚo. 
Mnie boľat krïży straszni. Aj, szыtko mia i tu 
bołyt PW12. W brisi bołyt – win sia duże 
najiƚ abo nedojiƚ. Zerno [‘rdzeń czyraka (?)’] 
ne bołyt IP13. De mene szczo koly tam boľiƚo 
MK20. Hoƚowa mohƚa boľiti i od żoƚudka 
OK21 → zabolity

bołwan ‘głupi (przezwisko)’. Ja toto ne 
znam szto to, ale ľude besidujut: tы bolwane, 

tы siaki, tы taki. To chocchto tak jedno do 
druhoo powi: ty bolwane, ale szto to znaczyt, 
to ja ne znam JZ22

boroda 1. anatom. ‘broda, podbródek’. 
Chustkы mały ïz torokamï i takыm pid borodu. 
Ne tak duże nosyły basanunok, ałe pid borodu 
tu do tыch paciurok to dawały tak tu, pid gor-
set PW12. A jak choƚodnisze, to pid borodu, 
zawiezuwałï [chusty] koƚo karku si HW25 2. 
‘broda (o włosach)’. Bыƚ staryj i maƚ borodu 
taku na dwoje PW12 → borodysko

borodysko zgrub. ‘wielka broda’. Wziaƚ 
sy borodysko, no pozberaƚ sia na Żыda K-4 
→ boroda

borona ‘brona’. Boronы derewiane były 
JS18 ◪ Borona bыƚa taka, że maƚa, iszcze druhe 
tiƚko byƚï ï tu bыłï pozabywane zubы, o. I tu 
byƚ takyj bihun o, ï tu sia posowuwaƚ ƚancok, ï 
tiah kin IP13. Borona bыƚa derewiana, porob-
łeny bыłï takы beľkы, nazywałï totы, jak onï, 
borona... bïƚa, bïƚa, bïƚa, i wsi, w każdij bыƚa 
już toj, beľkы, bыƚo belok takыch jak toje bыƚo 
szist cy piat, i bыłï werczenы ďirы tak, szto 
dwadcet, szto piatnacet centymetry, ï tam bыłi 
żeľizny zubы wыostrenы takы, a tu na tыch 
dwoch ostatnich bыƚo dobane take, że bыƚa 
taka ďira, i tu ďira, ï ona, jak iszoƚ w jednu 
storonu, to peresuwaƚa sia tak, a w druhu sto-
ronu znow peresuwaƚa sia w druhu storonu. 
No ji tohꞌo, i tak tыm boronyłi koniom abo 
bыkami OK21

boronyty1 ‘bronować’. A boronы jak ja 
iszczy pamiatam, jak ja boronyƚa, to iszczy 
były derewiany boronы, z derewa zrobłenы, 
łem zubы były poẘbywanы żeľizny AK20. 
Boronyły koniom cy bыkamy OK21 → pry-
boronyty

boronyty2 ‘zabraniać’. Ne wilno boronyti 
tiƚko zisty MP23

borozda ‘bruzda’. Zas ïszoƚ tou samou 
borozdou, ï skybu zas kƚaƚ tak, ałe w nas toho 
ne bыƚo. Ïszoƚ si tak borozdou i sijaƚ zerno 
z rukы IP13

borsuk ‘borsuk’. Bыƚy borsukы PK23
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borszcz brechaty

borszcz ‘rodzaj barszczu (?)’. Robyƚo sia 
riżne jidƚa, dwanajciet straŵ: i bandurkы, 
i keselycia, i rużny borszczy... MK20

bortak 1. ‘głupek (przezwisko)’. Bortak ja ne 
znam, bo bortak chockoƚy, chocchto chockomu 
powi: o ty bortaku, a ja znam szto ono oznacza? 
Toto bortak JZ22. Bortakы, ty jesteś bortak AK 
2. ‘głupia kobieta’. Ona ťiż no ta bortak, inaksze 
ne powist, hupa, tы hupa, a tы bortak JZ22

bortnian ‘mieszkaniec Bartnego’. W Bort-
nim meszkajut bortniane. Z Bortnoho – bort-
nian OK21

bortnianka ‘mieszkanka Bartnego’. Win 
ne z Bortnoho nasz ziat, ja bortnianka MK20

bortnycia ‘belka pośrodku podłogi 
w stajni, po której spływa gnojówka’. Pid 
tyma dыľamy musiƚa byty jama, i na totu 
jamu dały takы ľigari, no i taku bornycu, 
żebы tam toto... AK20

boso ‘boso, na bosaka’. Ï boso (chodyły) 
na sztoden. W zymi obuwały kierpci, bo już 
boso ne chodyƚ PW12 

bosorka ‘czarownica’ ◪  Bosorkы to 
w Żыwnyj Czetwer bыƚy. Lem, ja ne znam 
wece o  bosorkach, ale ta jak jest pered 
Weƚykodniom, Żыwnyj to Czetwer, no to tra 
ity rano zawczasu korowu dojity, bo jak pryde 
ona, udojit i jak pidete, to już moƚoka ne je. 
No ji ja koƚysy pojimaƚa tak jednu bosorku 
w Bortnim. Taka jakysa pryjszƚa, cy susidka, 
cy..., pryjszƚa do stajni zawczasu, wыdojiƚa 
korowu i i piszƚa, bo-ste piszƚy dojity, moƚoka 
ne je. No ji sia nazыwaƚa bosorka. [To wyste 
ne zimały bosorku?] Zimaƚam ja, jak iszƚa od 
nas. Piszƚam dojity, już moƚoka ne bыƚo JZ22

bosыj ‘bosy’. Mы bosy leťiƚy do toho 
poťiczka. I tak bosyj czƚowek byƚ, bosyj, ale 
jakoś do roboty to źmy chodyƚy no MK20. 
Korowym pasƚa, husï, ï bosa. Bosy chodyƚ 
MP23. H ľiti to bosы ľudy wszыtky chodyłï, 
i chƚopy na połы kosyłi bosы HW25

boża krowcia ‘jakaś roślina’. Jakysa boża 
krowcia, takie żowte, to ťiż podibno maƚo 
pomahatï OK21 

bożы jafыrы ‘borówki-brusznice (?)’. 
Zas bыƚy iszczы takы, ta tam w Bortnim, to 
rosƚy iszczы takы czornы jafыrы takы nyskы 
o [‘borówki–czarne jagody’], a druhы rosƚy 
takы czerwenы, a jak iƚ, to takы byƚy, takie 
bыƚo sypkie, a ony takie bыƚy czerweni, to sia 
nazыwaƚy Bożы jafыrы. Toto byƚo dobre, lem 
że maƚo barz bыƚo. Czerwenы take bыƚy samы, 
nazbiľ, i na takïm ťiż jafыrnyczku bыƚy, barz 
maƚo sie trafľaƚo, ne duże, ale sia trafľaƚy JZ22

brakuwaty nowsze ‘brakować’. Majsztriw 
ne brakuwaƚo towdi IP13. A to dla sebe na chľib, 
ale to zawsze tak bыƚo, że brakuwaƚo OK21

brat ‘brat’. Ja sï do brata chodyƚ. No ji brat 
bыƚ na prymusowыch robotach IP13. Iszcze 
trioch braťiw maƚam MK20. Ja mam tam bra-
tiw, sestry MP23. Mama moja szыłi rukami, 
tatowï koszeľi, bratim HW25

braty 1. ‘brać, pobierać, otrzymywać’. 
Bere grosz. Adyk hneska każdyj bere tak, jak 
wtowdï braƚ [emeryturę] IP13 2. ‘brać, czer-
pać’. (Woda) ona si zrobyƚa taki potoczok 
ï z toho potoczku potim brały. Wiazała, tam 
wƚaśni soƚomom, brały z tohꞌo, i zrobyłï takie, 
nazywały poweresƚo OK21 3. ‘brać, stosować, 
dawać’. Totu kыczku brałï to tam do toj ƚatы 
tak, żebы witer... OK21 4. ‘zabierać, porywać’. 
Woŵkы braƚy uci, ale desy maƚo tohꞌo PK23 
5. ‘wykopywać (brukiew, buraki)’. Jak kopaly 
bandurы to wыkopkы, a jak braƚy karpeľi, no 
to braƚy karpeľi, burakы braƚy. Braly karpeľi 
na osin PW12 → kopaty ◈ braty ślub ‘żenić 
się, wychodzić za mąż’. Win w tij czużi braƚ 
ślub IP13 ◈ braty łen ‘rwać len’. (Len) tak 
sijały na poły jak zerno, rukami i prïboronïłi, 
ta i rosƚo, potim jak wыrosƚo, już pristaƚ to 
sia braƚo, brałi rukami. Jak pristaƚ już no, że 
już byƚo nasinia pristaƚe takie, to towdy brałi, 
braƚo sia tak rukami, rwałi HW25

braty sia za ‘brać się za co, zajmować się 
czym’. Bo mы si towdi za moƚoko brałi, za 
buhaji brałï MP23

brechaty ‘szczekać’. A pes hawkat; bresze 
abo hawkat IP13 → hawkaty
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brez bucukszajn

brez zob. prez
briaczka ‘sprzączka’. Mia wtiaƚ takym 

remeniom, briaczkom, to sie mi zdawaƚo, że 
mi noha odƚetit, tak mia wtiaƚ K-4

brich ‘brzuch’. Potim bыły takы szto znały: 
w brisi bołyt IP13 → briszыsko

brichal obelż. ‘mężczyzna z dużym brzu-
chem’. Cy zƚy, cy ne zƚy, ta: ide brichal, to bri-
chala, to takie to hrub, no a tak do oczyj ta 
ni, bo to już ťiż byƚa obraza K-1

brichala obelż. ‘kobieta z dużym brzu-
chem, gruba’. Brichala K-4 → brichal, bri-
chania

brichania obelż. ‘gruba kobieta’. Bricha-
nia tak byƚo, ale to musily tak jak dwoje, a zƚy 
K-1 → brichala

brih ‘bróg (do składowania siana)’. Chtosy 
doradyƚ, żebы pid brih stawiatï sztosi takie, 
żebы paruwaƚo PW12 → oborih

briszыsko zgrub. ‘brzuszysko’. Mы zme 
radyƚy ta, że win byƚ pasenyj, win brich ma 
weƚykyj, briszysko pustyj, o K-1 → brich

brudas ‘brudas’. No brudas, brudnyj, bru-
das, o, a to brudne, to tak zwaly że brudny, 
inaksze to ne tohꞌo K-4

brudnыj ‘brudny, brudas’. Brudnyj K-4
brydkыj oraz brыdkыj ‘brzydki’. W ťaży 

ne wiľno sia zasmotryty tak syľno na koho, 
bo ƚadnoho czoweka można, a na brydkoho 
ni, oj, bo to bryd, żeby ďityna nie byƚa brydka 
MK20. Win brydkyj, neurodlywyj K-1. Taky 
brыdkyj win jes K-1 → brыd

bryndza, bryńdzia ‘bryndza, ser z owczego 
mleka wysuszony i osolony, często długo 
przechowywany’. Robyłï bryndzu, sыr IP13. 
Bryńdzia taka byƚa dobra, to mama ciƚu taku 
ďiżku na zymu tej bryńdzi nam skƚadaƚa 
MK20. Skƚadałï, to bыƚ sыr abo bryndza, tak 
samo bыƚ sыr, ałe to już bыƚ owczyj sыr, tak, to 
z moƚoka owczoho ï klagaƚo sia MW23. Robyƚy 
najpersze hrudku taku, a poťim to kыrszыƚy, 
dawaƚy soly, i prykƚadaƚy, zrobyƚa sia taka 
bryndza PK23 ◪ Takie teľatko zarizaly, szto 
iszczy ne jiƚo sino, to wypoƚokaƚy joho żoƚudok, 

i ono maƚo taki syr. I tot żoƚudoczok on maƚ 
tonisi iszczy, bo to byƚo maleńke teľatko, żeby 
iszczy sino ne ne iƚo. I toto wypuƚokaly, wysu-
szyly, i toto rozmoczyly h horniatku, i pustyly 
do moƚoka tepƚoho. I odrazu stiaƚo i robyƚa 
sia tota hrudka. Poƚożyƚ na tepƚo, ta jak h 
nas na pecu, to od razu sia stiaƚo, i soƚodinij 
syr byƚ, soƚodinij, I to sia ne cidyƚo joho na 
druszľaku, tylko musiƚa byty leniana szmata. 
To już byƚo specjaľne takij miszok zroblenyj 
byƚ, że tu, o take o, tu byƚ uzkyj a tu szyrszyj, 
miszok. No ji skƚadaƚy na hornec, na hornec 
druszľak, i do toho nasypaly toho syra, i ono, 
ne, ne dusyly ho, lem wiszaly na sztosï, żeby ono 
samo swojom syƚom odťikaƚo. I totu żeńtyciu, 
tak nazywaƚy żentycia, to pyly stare lude, bo bo 
to byƚo soƚodinie, takie soƚodkie. No ji tot syr 
to taki byƚ, że jak ho jiƚ, to skrypiƚo h ustach, 
no. I tot, totu hrudku nazywaly i skƚadaly 
try, sztyry. I poťim byƚo kamianyj hornoczok 
albo derewiane take – ďiżeczka, i pokyrszyly, 
posolyly i pryƚożyly micno deńkom bukowom, 
i kamenyk poƚożyƚy, żeby byƚo micno pry tohꞌo, 
i za try, sztyry dny naskƚadaly tych, narobyly 
no, i to sia zwala bryńdzia. Ono pobylo od ľita 
do oseny, i h oseny tota bryńdzia to byƚa do 
honorowoho jidƚa, ji do perohiŵ, do bandur 
dawaƚy. To byƚo barz tuste, uci majut barz 
tuste moƚoko. No i na hostynu tak bryńdzi, 
o. To już bryńdzia, to byƚo sztosy, żeby bryń-
dziu. I taki syr od toho moƚoko ne zdawaly, 
lem robyly syr K-4

brыd ‘coś brzydkiego, obrzydliwość’. 
Wrokы to jest brыd, w nas nit AK20 → brydkыj

brыdkыj zob. brydkыj
brыła ‘duży płaski kamień’. Bыƚa taka 

brыła, takyj stolec z kamenia, i (baba) tыm 
prajnikom byƚa po tim, byƚa, byƚa, i do wodы, 
i maczaƚa, ï byƚa OK21

buben ‘bęben’. Buben to już potim wpro-
wadyly TW22

buchnuty zob. śmijaty sia
bucukszajn ‘kartki (na wódkę, podczas 

okupacji, niem. Bezugsschein)’. No to jakesy 
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buda byty

bucukszajnы tote, take na wudku to, na toto 
IP13 

buda ‘buda, budka’. Na poticzku iszczy 
bыƚa buda z czatïnы, żebы ne kuryƚo śnihu 
[podczas prania w zimie]. Buda taka, taka 
szopka szto tam stolec tot IP13 → szopka

buddekotrыj zob. budkotrыj
budjak ‘bądź jak, obojętnie’. Buďjak orały: 

ï w horu-dołynu ï na piperek IP13 
budkotrыj oraz buddekotrыj ‘jakiś, 

pewien’. Buddekotry ľude już trymały uci, 
mały kożuchы, jak ja pamiatam, a budkotrы 
to mały takы chustkы hrubы AK20

budszto ‘cokolwiek’. Wy stary najstarszy, 
ta że wy znate budszto K-4

buduwaty ‘budować’. Ja tamto [chyżę] 
buduwaƚ. Ja sam buduwaƚ. Nïchto ne buduwaƚ 
tak, żebы muruwanu chыżu stawyƚ. Jak to 
buduwały to ja zaraz wkażu. Potim już budu-
wały teper już tu. Mame tam pewnycu wybu-
duwanu, sam-em ťiż buduwaƚ jej IP13. Można 
bыƚo pec buduwatï, a pecы to bïłï, z hłïnы 
takы OK21 → perebuduwaty, wыbuduwaty, 
zbuduwaty

buduwaty sia nowsze ‘budować się’. Buduje 
sia wnuk tu IP13

buduwnyczыj nowsze? ‘budowniczy, tu: 
cieśla’. Ja sam buduwnyczyj, ja ťiż buduwnyczyj 
IP13

budyty ‘wędzić’. Soƚonynu solyly i taku 
budyly jakus w dыmi PW12. Miaso ne budyƚy, 
ono sia samo, tam ne treba byƚo budyty, bo 
budene to już jes smerdene, smerdyt JS18 
→ perebudyty

buk ‘buk (drzewo)’. Ony (hłiwы) rosnut 
po takyh derewach jak po buku. Na buku tam 
to rosne toto IP13. Stynaƚy derewo, take bukы 
i sosnы MK20. Bukы, tam takie wszыtko TW22

bukowyj ‘bukowy’. Bukowyj lyst nahra-
baly K-4

bukwar ‘elementarz’. Bыƚ i bukwar takï 
łemkiwskï OK21

bundz z innej wsi? ‘bundz, świeży ser 
owczy’. Bundz, każe bundz MK20 → hrudka 

buraczanka ‘nać buraka’. Buraczanka 
– lyścia ot burakiŵ K-4

burakы ‘buraki’. Burakы, karpeli, takie 
krajaly korowam PW12. Burakы sadyly JS18. 
Burakы sadyłi ťiż tak dla chudobы OK21

buria ‘burza’. Buria AK20. Bыƚa buria, 
dojdż ľaƚ AK

burtaty (?) ‘stukać’. Piszoƚ chƚopec, burtat 
do chыżы; burtaƚ do chыżы K-4

butelka ‘butelka, fl aszka’. Ona mi toto 
powidaƚa, że nycz, łem żebы dobri fukƚa do 
buteľkы MP23 → fl eszka

butы ‘buty’. Sznurkы to nazywały totы, 
jak do butiw bыli takы sznurkы, bo bыli 
sznuruwanы takы butы OK21 

bytka ‘bitka’. Toto byƚo dobre – to ne byƚa 
bytka K-4

byty 1. ‘bić, wbijać’. Bыƚ specjalnyj śpic 
żeľiznyj ï bïƚo sia ï kłyny. Iszcze druhe tiƚko 
byƚï ï tu bыłï pozabywane zubы IP13 2. ‘bić, 
uderzać’. Perun byƚ, perunы bjut PW12. 
Borona... porobłeny bыłï takы beľkы, borona 
bïƚa, bïƚa, bïƚa. (Baba) tыm prajnikom byƚa 
po tim [kamieniu], byƚa, byƚa, i do wodы, 
i maczaƚa, ï byƚa. (Cipы) mały dwa kыji, 
zwiazanyj bыƚ na taku, jak to powisty, szto 
sia obertaƚo w jednu, w druhu storonu, ï tыm 
bïłï, rozstełyły tak na tohꞌo, ï bïłï po tim, bïłi, 
jak już uważałi, że już tohꞌo, to perewertałi 
na druhu storonu, i znowa po tim bïłï OK21. 
Byłi mama ditynu HW25 3. ‘ubijać, utykać’. 
Hłynu byłi IP13. Chƚopiŵ zaklykaƚy i tot pec 
byly JS18. Można bыƚo pec buduwatï, a pecы 
to bïłï, z hłïnы takы, nawozïłi takoj, taka synia 
hłïna OK21. Szpary w nas były hłynom MP23 
→ nabyty, nabywaty, pozabywaty, wybyty, 
zabywaty 4. ‘bić młotem-stęporem w stę-
pie-korycie’. Dawałï do takыch... do stupы, 
ï win tam w horiaczij wodi toto byłï OK21 
→ wыbyty 5. ‘zabijać’. Ałe to maƚo ľude byłï 
(swyni), lem wepri były PW12. Tam gesta-
powci bыły, tam dołyna smerty, tam bïły ľudej 
tak, Nimci IP13 → bywaty, zabyty ◈ byty 
cipamy ‘bić cepem, młócić’. Żebы snopok 

Slownik gwary wsi Bartne.indb   28Slownik gwary wsi Bartne.indb   28 2016-02-25   17:41:292016-02-25   17:41:29



29

byty sia cerkow

dobri zawiazatï, jak ho byƚ cipamï, żebы... 
IP13 → mołotyty ◈ byty pec zob. pec ◈ byty 
sukno ‘bić sukno (w foluszu)’. Ja znam, że 
chodyly i powidaly, że: id bïty sukno! No to 
bjut tam jakosy PW12 → stupa 

byty sia ‘bić się (o popędzie płciowym 
u koni)’. Kobыƚa sia bje PW12 i IP13. Bje 
sia JS18

bыczok zdrobn. ‘młody wół’. Po kawaľczyku 
chľiba korowi, teľatu, bыczkowi MK20 → bыk

bыk 1. ‘wół’. Jak ja pamiatam, no to już 
bыkы maƚo chowały ľude żeby bыkamy robyły, 
ałe mы iszcze po kus robyły i bыkamy. Po sztyrï 
mały ľude, chowały i bыkamy robyły. Orałï 
dawno bыkamï IP13. Bыkami wyorałi rowok 
OK21. Kierpci [robili] sami, z takoj skorы 
z korowы abo z bыka HW25 → bыczok, wił 
[Zawołania]. Hej, hej, hejs! cza! – ot sebe, 
cza! – to ot sebe, w sobꞌi – hejs! prr! – po 
pыsku tu, po rohach kыjem IP13 2. ‘buhaj 
(?). Bыk, to jes taki buhaj, a taki, szto już bez 
toho, to jes, tak sia nazywat, i tak do robotы 
– wuƚ [!] JZ22

bыty 1. ‘być’. Chƚopci pryszły, kawaľerы 
bыti. Tu już naszы szwaľi i tak ne sut takы 
IP13 2. ‘mieszkać’. Ja tam bыƚa de mist, za to 
kamenycio tam, o MP23 3. bыło ‘zdarzało 
się’. Chƚopci pryszły, a ďiwkы kopały hłïnu, 
to bыƚo śpiwałï IP13 

bywaty ‘zabijać (od czasu do czasu)’. Lem 
wepri były, jak ktosi bywal PW12 → byty

C

cakli ‘gatunek owiec’. U nas byƚy pere-
ważno cakľi, zwaƚy tak PK23

cap ‘cap, samiec kozy’. Koza capa chocze 
PW12

capuwaty ‘o popędzie płciowym kozy’. 
Koza capa chocze, tak radyly, capuje PW12

cari ‘królowie (u kolędników)’. Tak cho-
dyły (koľadnykы) rozmajiti i popid wыhľad 
zo źwizdom i potim chodyły takы cari PW12. 

Chodiat cari czasamï no, no tu zo seƚa sia 
zberajut takы, no pereważni zdoľny ľude, szto 
możut śpiwaty i znajut AK20

carok ‘zagrodzone miejsce (dla ziem-
niaków, drobnych zwierząt)’. Koƚo peca bыƚ 
takyj carok, szto doszka taka byƚa koƚo peca, 
a pid tom doszkom to zwanyj zapecok – tam 
kurы bыƚy IP13

caryna ‘pole orne’. Jedno ľito pasły tam, 
sia zwaƚa toƚoka, a tam sia zwaƚa carïna, na 
druhyj rik pasły tam, a tu sia... znaczыt tam 
toƚoka, a tu caryna bыƚa, tak o IP13

ceber ‘cebrzyk’. Daly takij tot, po naszomu 
ceber abo szafeľ K-4

cebulka zob. cybula
cehlanыj ‘z cegły’. Postawyƚ sï taku kuch-

niu samu cehlanu taku OK21
cehła ‘cegła’. Pec nabywaly taki na chľib, 

teper z cehƚy tam wystawľat JS18. Takыj kus 
bohaczszыj, to kupyƚ sï cehƚы OK21. Chodyƚ 
tam na robotu, tam jakyse, cehƚu podawati 
MP23 

cej ‘ten’. W ciu wojnu MP23 
celta ‘celta, nieprzemakalna płachta od 

deszczu’. Ceľta taka byƚa na wozi od dojdżu 
taka, no AK20

ceremonija ‘zwyczaj’. Jak ona do nych 
pryszƚa za synowu [dawała podarunki] ses-
tram bratiam, dalszym ni, dalszyj rodyni ni, 
ale to byƚa ceremonija, to byƚa straszna cere-
monija. Dawno byly rużne ceremoniji, to już 
takych ne je, już zahynuƚo K-4

cerewuha ‘jakaś mała rybka rzeczna’. 
Bыƚy takы maleńkы rыbkы, zwaƚy cereŵuhы, 
ony biľsze ne ŵrosnut, taka na biľszost, 
i takы bыƚy totы rыbkы tam, to jich nychto 
ne jimaƚ PK23 

cerkow ‘cerkiew’. Cerkow bыƚa zapownena. 
W noczы iszƚy do cerkwi. Stare i do cerkwy 
kerpci nosïły. Tak sia zawywaƚa ï tak iszƚa 
do cerkwï PW12. No to w łenianim to chыba 
tam do cerkwi IP13. Cerkow, to tam beľky 
sut z toho derewa TW22. Chtiƚa wziati do 
cerkwï MP23

Slownik gwary wsi Bartne.indb   29Slownik gwary wsi Bartne.indb   29 2016-02-25   17:41:292016-02-25   17:41:29



30

cerkownыj chlibec

cerkownыj ‘cerkiewny’. Mы śpiwały łem 
takы piśni cerkownы. U nas śpiwajut takы 
piśni cerkownы, jak to ide pыd pist PW12. 
Śpiwali piśni takы cerkownы, i takы świtowы, 
jak hwariałi HW25

chapaty sia ‘łapać, brać’. Hrypa sia ne 
chapaƚa JS18

charbanka zob. farbanka
chimla 1. ‘kółko do upinania włosów 

u kobiet zamężnych’. A tu taka, taka chimľa, 
jak nazыwały, o. Chimľa, chimľa to takie byƚo 
kacziľcie o, i na tim wołosia bыƚo zokruczane 
i tak tu, iszczy i czepec PW12 2. ‘skręcone 
włosy wokół drewnianej szpilki do włosów’. 
Zakrutyly ji (oƚosia) na chimľu, takie byƚo no 
skruczene, jak o to oƚosia byƚo popry hoƚowi, 
taj toŵdy już toto roztrepaly i zawely JS18. 
Krutïłi takы chimľi, to zo zadu zaƚożыƚa si taki 
patyczok, i koƚo toho patyczka si tak krutiƚa, na 
ruci si tak skrutiƚa woƚosia o, i tak si okrutïƚa 
tu, to sie nazywaƚo chimľa HW25

chir zob. chor 
chlib 1. ‘chleb’ Czƚowek na chľibi żыje 

i na chľibi hmerat JS18 ◪ Chľib pekły sam, 
sami. Ałe pekły ne tak, jak hnesky peczut, 
pekły takы, oj takyj tońkyj chľib, z wiwsom 
byƚo. Sia moƚoƚo w żarnach, o, z wiƚsom sia 
moƚoƚ. Młyny bыƚy, ałe do młyna nïchto ne 
dawaƚ, bo h nas jakosï tak bыƚo, że żыto sia 
maƚo rodyƚo. Bilsze toho wiwsa sijały tato... 
ani do młyna ne dawały, łem samï moƚolï 
tak, młыn może dagde bыƚ, ja znam? Tak 
ne bыƚo w seľi, w seľi mlyniw ani... Ałe ne 
dawały ľude, moƚoly samï ï takы pľackы, o, 
takы newełykы pekły, takyj, ne hrubyj PW12. 
Ja iszczy to robyƚ, mołoƚ na chľib OK21 ◮ Chľib 
rozczyniam, najpersze zrobju kwas, mam 
żыtnyj kwas, kwasok rozrobľu w serwatku. 
Potim driżdżi ƚożu żmeniu suchыch i troche 
takыch syrowыch i rozmiszam ï try hodiny 
driżdży robľat. Potim mukы poƚożu pszennoj 
try ƚyżkы, żebы totы driżdży zrobyły. No ji 
nasiju mukы żыtnoj hpiƚ, pszenycznoj hpiƚ. 
I potim miszu wszыtko naraz i wisem hodyn 

kysne, wisim hodyn jak wkysne... hneskym 
wstaƚa o czetwertij rano, peczы. No ji potim 
h pecu paľu, na bľachы kƚadu i, i sia pecze. 
A dawno ne tak. Dawno każdyj den pekły, 
bo wiwsianyj musiƚ, wiwsianyj bыƚ. Wiwsa 
i żыta dodaƚo sia, do młïna ne chodyƚo, łem 
sia moƚoƚo w żarni [!]. Takыm żarnom sia 
moƚoƚo, mы mame iszczy take żarno, mame, 
je, ja wkażu. Ï sia moƚoƚo ï w każdyj den sia 
pekƚo bыƚ wiwsianyj, żыtnyj to ne bardz by 
źiƚ, a tak takыj żыtnyj to... Ja iszczy daju soły, 
try ƚyżky oľiju, wece nycz MP23. Chľib szto 
dnia lude pekły. W tim dny musiƚa namoƚotï 
i zrychtuwatï na chľib, żebы rano chľib wpekƚa. 
Chľiba ne bыƚo IP13 ◮ Ej chľib robyƚy doma, 
no ta peŵni. Zerno mama daƚy do peca, żeby 
sia wыsuszyƚo, takoj bľaszkы: owes, jarec, żыta, 
i wыsuszyƚo sia, i no powidajut na weczer: idy 
moƚoty! Do mene: idy moƚoty! No totы żorna 
takы, ja zmoƚoƚa, prosijaƚam muku totu syt-
kom takym, prosijaƚam na stoľi, i mama maly 
taki kẘas i wodu, i tak zamisyƚy, pidczыnyƚy 
tak w weczer, a rano znoŵ, toj mukы ƚyszyƚy 
na rano. I rano zahustyƚy tak, zahustyƚy, to 
musiƚo bы wkysnuty tak toto dobre, i w pecu 
sia pekƚo. W kożde rano mama pekƚy chľib. 
I wszыtky, wszыtky gazdыni, wsi gospodыni 
[!], no, pekƚy chľib rano. Kŵas trymaƚo sia, 
od kwasu do kwasu trymaƚy, żebы toj kwa-
sok bыƚ ne na driżdżach, na kwasku. Jakyj 
dobryj byƚ. [A bandury dodawały?] No, to 
można byƚo daty, aƚe ne, ńi, toto już byƚo 
duże trudnostej dla gospodыni, bo treba byƚo 
i bandurkы, i toto, a tak zamisyƚy, hpekƚy tam 
takы o, tak try totы takы chľibykы, try abo 
sztыrï, i na den byƚo dľa nas. A na druhyj den 
znowu pekƚy, kożdyj rano świżyj byƚ MK20 
→ chlibec, chlibiwcza, chlibyk 2. nowsze 
(przenośne?) ‘zboże’. Ne rodyƚ sia ludom tak 
chľib, jak hneska sia rodyt IP13

chlibec zdrobn. ‘mały chlebek dla poła-
znyka’. Takyj hrobar bыƚ, to win ïszoƚ ťiż ho 
śwata, to dawały mu taki, chľibec spekły spe-
cjalnyj, takyj o. Takyj podowhowastyj takyj 
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chlibiwcza chockы

chľibec pekły PW12 → chlib, chlibiwcza, 
chlibyk, połaznyk

chlibiwcza 1. zdrobn. ‘(mały) chleb’. Take 
chlibiŵcza sia wыhotowaƚo i na opatu; faj-
nyj byƚ chľib AK20 → chlib, chlibec, chlibyk 
2. ‘naczynie (niecki), w którym się podrzuca 
ciasto chlebowe dla nadania odpowiedniej 
formy’. [Korыtko]. Abo chlybiŵcza, to ťiż tak 
bыƚa, taka łem na chľib, bo sia tam opaƚaƚo 
chľib [najwyraźniej: ciasto na chleb], ta jak 
mïsoczka, tak bыƚo ŵыrobłene, ałe to bыƚo 
derewlane, to bыƚo chlybiŵcza MW23

chlibowыj zob. pec 
chlibyk zdrobn. ‘chlebek, mały chleb’. 

Hpekƚy tam takы o, tak try totы takы chľibykы 
MK20 → chlib, chlibec, chlibiwcza

chłop 1. ‘mężczyzna, chłop’. A chƚopï mały 
choƚoszni na zimu. To takyj bidnyj bыƚ, staryj 
chƚop. [Zmarłego] na cmyntar nosyły chƚopy 
PW12. Jeden chƚop stojaƚ do horы na tim derewi, 
a zo spodu stojaƚ druhyj. Chƚop oraty ïszoƚ per-
szy raz, a baba już na pleczы bandurы. Ja 
– staryj chƚop, szczasływyj IP13. Chƚopы kosiłi 
OK21. To, że micny, no barz zdorowyj, micnyj 
to jes chƚop JZ22. Win dobrыj chƚop. Chƚop 
moƚotyƚ, cipom MP23. Chƚop jak sia ożenyƚ, to 
już musiƚ bajusa nosyty. Chƚopy na połы kosyłi 
bosы HW25 → chłopysko 2. ‘mąż’. Mij chƚop 
biľsze radyly PW12. Gazdynia ma[ƚ]a totu 
robotu... a tu rano chƚopu jisty nesti, bo kosyƚ 
kosou IP13. Dwa roky mы żыły, chƚopa pid-
czas wysiedłynia zaaresztuwały MP23 → muż

chłopczыsko ‘chłopak, chłopczysko’. Pere-
ważno moƚodы noczuwałï i chƚopczыska tam 
IP13. Diŵczata priałï, plelï, a chƚopczыska sia 
schodiłï piznisze. Tu bыƚo tыch chƚopczыskiu, 
tu ďiwczat, jak droŵ HW25 → chłopec

chłopec ‘chłopiec, kawaler’. Jak jem byƚ 
chƚopec takyj, tom se piszoƚ tam. Rыbы kras 
bыły, ałe ja ne znaƚ. Pralnïkы za to bыły, bo jich 
chƚopci zberały po poticzkach. Chƚopci ciƚuwały, 
a jak ďiwczata... IP13. Jak ja bыƚ moƚody 
chƚopcem, to trïmałï bыkы. Chƚopci karty 
hrałï tam ï fľirtuwały z dziwczatmi OK21. 

To byƚo dewiat ďiwczat, sztosï z piato chƚopcy 
MP23. I desi weczerami zïszƚy sia chƚopci na 
seľi, śpiwały sobi HW25 → chłopczыsko

chłopia pieszcz. ‘chłopię’. Miszkari 
miszkuwaƚy, wzialy chƚopiatu tu porozpynaƚy 
spodni i laƚy mu ŵody tam [w zabawie misz-
kari] K-4

chłopskыj ‘chłopski’. To bыƚo chƚopskie 
połe IP13

chłopysko ‘chłopisko’. Prodaƚ korowu bid-
nyj chƚopysko PK23 → chłop

choc ‘chociaż, ‘choć’. A choc by pryszƚo 
i kupiti to iszczy jest de. Skoru garbywały, 
choc ne wilno bыƚo. H bojisku tancuwały, choc 
ï po zemłi. Choc bы bыƚo h maju, to win w tij 
czużi braƚ ślub IP13 → chockы 

chocbы ‘choćby’. Praƚa baba na poticzku, 
wziaƚa si wodu tepƚoj ï tak, chocby i zyma byƚa, 
to ona w szafłï... IP13 → chotbы

chocchto ‘ktokolwiek, każdy’. Chockoho 
ne stati na to IP13. Taku ďitynu [nieślubną] 
to chocchto sia rozƚostiƚ: ty, id ty kopryw-
niaku! HW25 

chocde ‘gdziekolwiek, w wielu miejscach, 
wszędzie’. Krыły gontamy, po seƚach krыły, 
chocde, ałe kotry mały ľisы IP13. Ja chocde 
sƚużыƚa, ta bыły rużne lude, ta rużne radyły 
MP23. Tu bыƚa zemľa, ta ji mama kazaƚa pity 
[za mąż], taj sia tu musiƚa, tu piti, de mama 
kazaƚa, tato; i chocde takie bыƚo HW25

chocjak ‘jakkolwiek, różnie’. Dakoły star-
szy nazywały inaczy, teper mы nazywały tak 
chocjak TW22

chockoły ‘kiedykolwiek, bądź kiedy, cza-
sami’. Zabawy bыły chockoły IP13; też chocz-
koły. Tak niby trꞌy raz tak, ałe tak, choczkoły, 
choczkoły takie bыło jedżыnia [!] PW12

chocjakыj ‘wszelaki, rozmaity’. Maly 
rużnы takы swojoj robotы, takoj chocjakoj, 
chocjakoj robotы PW12

chocktory ‘ktokolwiek, któryś’. Chocko-
try piszoƚ pid kamen – nic ni ma (rыb) IP13

chockы ‘chociaż, choćby’. Żebы ľude 
ľipsze gazduwały, żebы chocki prynajmi na 
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choczkoły choruwaty

piatnadcet tisiaczy prodaƚ IP13. Żebы iszoƚ 
tot dыm chocki na pid MW23 → choc

choczkoły zob. chockoły
choczszto ‘cokolwiek, wszystko’. Choczszto 

bыƚo PW12. Ja si i sam zrobyƚ chocszto IP13
chodyty 1. ‘chodzić’. Do Gorłyc, do mista 

ïszƚo sia, dawno sia chodyƚo. Ja ne chodżu, łem 
o tim, o PW12. Tam korowы chodyt dojitï. Łem 
daj, łem chod! IP13. Były weczirkы ï ďiwczata 
barz ochoczo chodyły, bo ï tam chƚopci prycho-
dyły. Chodyły na rużnы: bil, na korowiarke. 
Totы szto chodyły na toto [na zabawę], to jich 
[dziewczęta] whaniały tam pomedżы chыżы 
IP13. Chodyƚ tam na robotu. Tak-jem chodyƚa 
(do szkoƚы), jem sƚużыƚa MP23 � ‘chodzić (na 
jarmark, na targ)’ zob. torh � ‘chodzić (na 
szmugiel)’. Jeden susid chodyt tu na Sƚowakы, 
bez wojnu, i handluwaƚ, szmugluwaƚ IP13 
→ prychodyty 2. ‘nosić co, chodzić w czym, 
być ubranym’. No ji tak sia uberały, no tak 
chodyły. A potim już rozmajiti chodyły. Ne 
bыƚo bohatыch takыch, żeby sia inaksze zbe-
rały, łem tak chodyły, jak i tot. Na sztoden tak 
chodyły, łem że na sztoden szыły już z takoho 
hrubszoho, a na neďiľu z tończoho poƚotna. 
W zymi już boso ne chodyƚ PW12. Chodyły 
w swojich łachach czыsto. Łachyu maƚe maƚ, 
prawda, ałe naho ne chodyły IP13. W ti weści 
chodiłi ciłyj tyżden HW25 → nosyty, wberaty 
(sia), zberaty sia 3. ‘poruszać się, przeciągać’. 
Maƚ takyj sznurok i tym sznurkom, o, już tak 
se j chodyƚ w totu storonu, i w totu, i toto sia 
zamotuwaƚo toto [w krosnach]. Jakysy tam 
bыly takы tiaharkы, szto tam desi toto chodiƚo 
jakosï PW12 4. ‘jeździć’. Po derewo za darmo 
chodyƚy IP13 5. chodyt/chodyło o z biern. 
‘chodzi/chodziło o’. Im chodyƚo o to, aby naj-
wece chudobы wychowati IP13 ◈ jak chodyt/
chodyło ‘co się tyczy/tyczyło’. Jak chodyƚo 
o swyni to ne, duże ne natorhuwaƚ OK21 ◈ 
chodyty do szkoły ‘chodzić, uczęszczać do 
szkoły’. Chodyła [do szkoły]. Jakbыm ne cho-
dyła, to bыm ne zna[ł]a czytaty PW12. Jedna 
szkoƚa bыƚa i tam bыƚ, jak ja iszczy chodiƚ, 

to bыƚ jeden naŵczyteľ OK21 ◈ chodyty na 
‘bawić się w co’. Chodyly na rużnы takы, teper 
takoho ne je: i stopkы, i mƚynkы, ï jakie to, 
jak to sia nazyẘaƚo: ľinywa Marysia, kapƚuna 
pekly, takы zabaẘы maly PW12 ◈ chodyty 
na pocztu zob. poczta ◈ chodyty do psał-
tyria zob. psałtyr ◈ chodyty po koladi zob. 
kolada → pochodyty 

chodżыnia ‘chodzenie’. Take chodżыnia 
do szkoƚы bыƚo, tak MP23

cholawka ‘cholewka’, tu zapewne: ‘buty 
z cholewkami’. Tato kupyƚy takы, dakы 
choľaŵkы tam takы tohꞌo MK20

cholera ‘cholera (choroba)’. Byƚa choľera, 
i zachoriły na choľeru, i hmerły AK20. Choľera 
byƚa desy, byƚa sto simdesiat rokiŵ tomu PK23 
◈ żebы tia cholera jała przekleństwo ‘niech 
cię weźmie cholera’. Żebы tia choľera jała PK23 
◈ jak cholera nowsze? ‘okropnie, strasznie’. 
Tom tam bыƚa, ałe zïmno jak choľera, stu-
deno MP23

chołoszni ‘chołosznie, spodnie sukienne 
(strój mieszkańców gór)’. Chƚopy mały 
choƚoszni na zimu, choƚoszni takы sukonnы. 
Na zymu takы starы w choƚośniach chodyły. 
Każdyj bыƚ w czuzi, hunï i choƚośniach w zymi. 
Tak maƚ choƚośni tot, jak i tot PW12. Robыły 
sukno tak zwane, robyły choƚośni, tak to spodni, 
tak zwane choƚośni, bыły wowniane na zymu, 
take tepƚe TW22

chomont ‘chomąto’. Ja znam robyty upriaż, 
chomonty tam, rymar PK23

chor ‘chór’. Chodyly do cerkownoho choru 
ďiŵczata i chƚopci PW12; też chir. takij chir 
maly ẘadnyj, po ƚemkiŵsky nasz chir, po 
ƚemkiŵsky śpiwaƚy MK20

choroba ‘choroba’. Pczoƚы teper jakysu 
majut chorobu taku PW12

choruhwa ‘chorągiew (kościelna)’. Cho-
ruhwy nesły, śpiwały śwaty piśni AK20

choruwaty ‘chorować’. Jak ktosy desy 
jakosi chworiƚ, tym sia ľiczyƚ, szto mu tam 
desï chtosï powidaƚ. Choruwaƚy denekotrы, a ja 
znam, choruwaly. No ja ne znam, cy pczoƚy 
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chorыj chrestynы

choruwaly toŵdy, cy ne choruwaly, ony teper 
chorujut, teper jakysu majut chorobu taku 
PW12 → chwority, zachwority

chorыj ‘chory’. W nas bыƚ kin choryj PW12 
→ chworыj

chotbы ‘choć’. Fant – musiƚa ďiwczyna 
sztosï daty tam, chotbы szpilku z woƚosia 
HW25 → chocby

chotity ‘chcieć’. Możeme radyti, kiƚko 
choczete. No i szto pani chocze wece iszczy? 
Hribы de chto chotiƚ, tam zberaƚ. Baba chotiƚa 
żebы ji bыƚo ƚadni. Chotiƚ maty czыstyj spokij 
IP13. Gazda każdyj cia chotiƚ wykorystaty 
MP23. Stare, onï chotiat stary [piosenki]. Ja 
chotiƚa wse, chotiƚam, żebы mje ƚanni tato 
obułï HW25 → chtity

chowaty 1. ‘chować, wychowywać dzieci’. 
W tim pecu pomuruwały takyj suśnyk, tam pid 
tыm jakosi chowaƚa [dzieci] IP13. Nawczena 
dobri chowatï, a tu [w Niemczech] ne bыƚo ani 
szto jisty, ani chľiba MP23 → wыchowaty 2. 
‘chować, trzymać, hodować (o zwierzętach)’. 
I tak sia swiniu chowaƚo, z banduramy najbiľ-
sze PW12. Jak ja pamiatam, no to już bыkы 
maƚo chowały ľude. Po sztyrï mały ľude, cho-
wały, i bыkamy robyły. Po chыży i krułykы sia 
chowaƚo IP13. Ï tam jedno cy dwoje paciatok 
chowałï tak dla sebe. Chowały daku swyniu 
cy szto, to toto robyły takы śrut OK21 → try-
maty 3. ‘chować, skrywać’. Ditynu to sia tak 
chowaƚo, żebы nichto ne wydiƚ, żeby z oczы 
ne dostaƚo. Tela maƚe, że dakomu ne chotiƚo 
chowaty, ta zdochƚo IP13 4. nowsze? ‘grze-
bać’. Na cmyntary chowały PW12

chowaty sia ‘chować się, rosnąć’. Mы sia 
chowały koƚo swojich rodïczïw HW25

chrest chrzest’. Ne dały do chresta, do 
chreszczynia ďitïny ridnu sestru, ridnoho brata 
HW25 → chreszczыnia

chrestna mama [wymowa też: chresna 
mama] ‘matka chrzestna’. No chrestni: chresna 
mama, chresnyj otec – tak kazały PW12. 
Radyłi że ďitina chresna sia prydaje na chresnu 
mamu, chresnoho tata HW25 → chrestnyj tato

chrestnы ‘rodzice chrzestni’. No chrestni, 
chresna mama, chresnyj otec – tak kazały 
PW12

chrestnыj otec [wymowa też: chresnыj 
otec] ‘ojciec chrzestny’. Chresnyj otec – tak 
kazały PW12; też chrestnыj tato [wymowa 
też: chresnыj tato]. Ditina chresna sia pry-
daje na chresnoho tata HW25. Tato chrestnyj, 
mama chrestna. [A dity jak sia zwertaly?] 
Nanaszka, nanaszko, tak, take toto byƚo w nas, 
no i do toj pory iszczy tak jest, toto kus sia 
trymat K-1 → nanaszko

chrestynы ‘chrzciny’ ◪  Jak robyły 
chrestinы, no to kumiw brały do ksztu [!], 
koƚo dwadcet daże, to takie bыƚo. Rodïnu 
kotru choczesz. To tыch kumiŵ brały kupu, 
ałe prawdywi tilko jeden maƚ bыti, ale, no 
rodïnu prosyły, potim zrobyły chrestinы, to 
śpiwały tak na chrestynach, jak i na wesilu 
wszыtko. Hostïnu taku robyły jak i na wesilu. 
Tam niczoho ne bыƚo honorowoho, łem swoje 
takie, i takы chrestïnы bыły. Koly? No koly im 
tam wыchodyƚo, koły si tam prystrojilï. Cza-
som bыły zaraz jak oksztyły [!] ďitynu, a cza-
som aż na piznisze bыły, abo dagde jakoho 
śwata, abo... To ne bыƚo tak, żebы tak w jed-
nim czasi tam, łem koly si tam obradyły, to si 
zrobyły. A ďitynu kstyły jak o po urodżeniu, 
no. [Odrazu?] Ne, ne każdyj jednako, jak 
ďityna bыƚa taka, że bыƚa wełykej sƚa[w]y 
to kściły zaraz, a jak taka bidnisza – dagde 
kstyłï. A chrestinы jeden robyƚ kotryj mih, 
a druhyj ne robyƚ, bo ne mih, to tak bыƚo. No 
chrestni, chrestnij otec, a mama — to chresna 
mama, chresnyj otec – tak kazały. Chśtiny, 
no. Tam powidały: o tam sia wrodyƚo, tam 
kściny no, to ony tak już... PW12. Chrestinы 
tak samo, ne dały do chresta, do chreszczynia 
ďitïny ridnu sestru, ridnoho brata HW25; też 
kstynы. I totы kstiny, szto robyły, to nazywały 
kstiny, i ďityna, jak sia wrodyła, to ťiż tak 
radyły, że tam kstïny sut, o, tam sia wrodyƚo, 
tak nazywały PW12. Kstyny no jak sia kstyƚo 
ďitynu, kstyny robyty no to sia musyƚ musiƚ 
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chreszczыnia chworыj

pryhotuwaty, no to tak ï czasamy aż za misiac 
AK20 → kstyty

chreszczыnia ‘chrzest’. Ne dały do chresta, 
do chreszczynia ďitïny ridnu sestru, ridnoho 
brata HW25 → chrest

chreśnia ‘chrześniak, chrześniaczka’. To 
moje chreśnia K-1. Powidżte: dużo-ste maly 
chreśniat? K-4

chtity ‘chcieć‘. Bo sia mu ne chce JZ22 
→ chotity

chto ‘kto’. A jak chto znaƚ, to już sobi 
wыszыwuwaƚ. Tыch ściuk byƚo abo trï, abo 
sztыrï, jak chto napriaƚ PW12. Chto ne maƚ, 
to maƚ prawo kupytï [drzewo]. Te prawdywi 
de chto chotiƚ, tam zberaƚ. Chto tam maƚ 
samochid? Chto bude moƚoƚ? No tam chto 
znaƚ? IP13. Chto bыƚ takыj bohaczszыj... OK21 

chtosy ‘ktoś’. Ne pamiatam tag, żebы bыƚ 
chtosi tak wystrojenyj. Chtosi toto szыƚ PW12. 
Potrafyt chtosi jeden druhomu porobyti sztosi. 
Waszomu moloku chtosi szkodyt IP13; też 
ktosy. Jak ktosy chworiƚ, ta tym sia ľiczyƚ, szto 
mu tam chtosï powidaƚ PW12. Ktosï pryjichaƚ 
z Amerykы. Można sia poďiłyti z kymsi jak 
komusi potribne. Wiryły lude w czarы, że 
ktosi... IP13 → dakыj

chudoba ‘bydło’. Wiuz abo dakie drowno 
na prodaj, abo daku chudobu PW12. Aby 
najwece chudobы wychowati. Chudobu 
pasły spilno. Znaƚ sia do korow, już znaƚ, szto 
spuszczaƚ krow chudobi tam IP13. [W wigi-
lię] chľiba zo stoƚa dawaƚ wszytki ťij chudobi 
MK20. Poƚowïna [zabudowań] bыƚa tam 
toto dla chudobы. Soƚomu to źiły, chudoba 
źiƚa. To bыƚa skora, normalna skora taka jak 
z wыprawы, jak z chudobы OK21. Stajnia, 
stojit chudoba tam MP23. No ji wziały tam 
towdy sztosï czetwero chudobы, zabrały IS23

chustka ‘chustka, chusta (na głowę)’ 
◪ A na hołowi chustka. I ďiwkы chustkы mały, 
ïz torokamï, to jak wы nazыwate „frendzlamï”. 
A starы babы to mały chustkы wełykы takы, 
takы wełykы, szto składały... A pid totu chustku 
wełyku iszcze maƚu brały, tak i tak dwi na 

hołowu, a tu taka chimľa, jak nazыwały, o. 
No w den tak ne chodyły w tыch wełykыch 
chustkach, ałe tak o, do cerkwy, to każda braa 
chustku wełyku, tak sia zawywaƚa, ï tak iszƚa 
do cerkwï. Ï iszczы i baba jak iszła do cerkwy, 
to braƚa z werchы na totu chustku iszczy obrus 
takyj biƚyj, tak bez płeczы, o PW12. [Kobiety 
chodziły] w chustkach, nikoły ne wiďiƚam 
tak, chыba jak już spaty iszłi, tak si wiazały 
jak bыƚo horiaczo HW25 → chustoczka, 
chustyna, obrus

chustoczka ‘chustka, chusta (na głowę)’. 
Ja iszczy sama podarunkы dawaƚa: abo daku 
basanunku abo chustoczku PW12. Mały na 
hoƚowach chustoczkы OK21 → chustka

chustyna zdrobn. ‘chuścina’. Jak-iem piszƚa 
druhꞌyj raz, chustynu-m sy kupyƚa MK20 
→ chustka

chwałybzda ‘chwalipięta, samochwała, 
chwalidupa’. Chwalibzda JZ22

chwist ‘ogon‘. Tiahly za chwist PW12. 
Znialy totы basanunkы i zakrutyly ji chwist 
[żart] JS18; zdrobn. chwostyk. Tota ƚasyczka, 
ona biƚa, a czorny chwostyk PK23 

chwopyty zob. wchopyty
chwority ‘chorować’. Na rozmajitu chwo-

rotu: i zapaľinia, i na takie i na siakie, jak 
i teper chworujut [!] JS18. Każut, że rak jest 
ot kurinia, chto kuryt papirosy, że chworyt 
MK20 → choruwaty, zachwority

chworota Na rozmajitu chworotu: i zapaľi-
nia, i na takie i na siakie. Persze iszczy wence 
[!] chworot bыƚo JS18. Tyfus to bыƚa chworota 
barz zarazływa AK20

chworыj ‘chory’. Ja tak bыƚa w tam-
tim roci barz chwora, tak-em straszni bыƚa 
zachrypnena, tak mnie tu straszni boľiƚo, ona 
mï tu ľikarstwo dawaƚa, mia ľiczыƚa. Ałe ja 
byƚa chwora tamtu zymu, prawie ciƚyj den ne 
wychodyƚa, kaszƚaƚam straszni. I byƚam chwora, 
żem myślaƚa, że budu hmeraƚa, ałe-m iszcze 
ne hmerƚa, iszczy żyju, iszczy żyju PW12. 
Chworyj-m bыƚ, barz IP13. Chŵoryj jem 
bыƚ, hoƚowa mia boľiƚa JS18. Mama chwora 
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chwostyk chыża

bыƚa OK21. Jak bыƚ chworyj [na gruźlicę], 
to wmer MP23 → chorыj

chwostyk zob. chwist
chyrlak ‘taki, co choruje, cherlak’. To 

chыrľak JZ22
chыba ‘chyba, zapewne’. Chыba tu szczoś 

takie o na tыch takыch zapïnkach. To chыba 
tu sztosi takie bыło prybrane PW12. No to już 
chyba sia tam z mista powiuz na tim wozi. 
To już chyba daki, chtosi taki wyborowyj bыƚ 
PW12. No to w łenianim, to chыba tam do 
cerkwi IP13. Nie, nie, chыba spidnycia nazy-
wały, no OK21. Weczirkы to bыłi h pości, każ-
dyj den; subotu chыba nit. Nikoły ne wiďiƚam 
tak [kobiet bez chustki na głowie], chыba jak 
już spaty iszłi HW25 → chыbal

chыbal ‘chyba, zapewne’. Zamist sto szis-
desiat, to hneska jest trydcet chybal nomeriw 
może IP13. Persze chybaľ były doŵszы dnы 
AK20 → chыba

chыtryj ‘chytry, łasy na wszystko’. Toto 
już taki mensze wece jak i toto nenajdƚyj, bo 
to win już taki chыtryj, to win by wszыtko 
chťiƚ maty, o, no JZ22

chыża 1. ‘chałupa, dom mieszkalny’. Tam 
wybuduwana w desiatim roci tamta chыża. 
Jedna [izba] i komora, poza komorom i komora 
za stajniom i wsio, i bojisko w seredyni. 
W chыży duże ďiti TW22. Weczirkы robïłï 
w jennij chыży, tam zas na dołyni, w druhij 
chыżы, na kinci seƚa znowu w treti, i tak 
HW25 To sia wodu wyľaƚo na strichu, na 
chыżu, żebы hrokы piszƚy hori chыżu [‘ponad 
chałupę’] MP23 → chыżka 2. ‘izba, pokój, 
pomieszczenie w chałupie’. [A ile było chyż?] 
Chыż? – jedna. Persze bыƚa jedna IP13. Mы 
w jednij chыży byƚy, jedna chыża byƚa MK20. 
Ciƚyj weczer to bыƚo szum, huk w chыży, 
chыża jedna bыƚa. Chыża taka bыƚa tam 
jedna oj, druha maleńka, kuchnia to iszczы, 
tam jeszcze i tak jest, ale tak bыƚo uot zle, że 
łem jenna chyża, jedna byƚa HW25 ◈ do 
chыż ‘do chyży, do chałupy’. Chod do chыż, 
chod do chыż! IP13. Klykaly tam abo jisti, 

abo szto: dꞌo chыż! JS18 ◈ kurna chыża ‘kurna 
chata’. Dawno to bыly chыżы czornы, kurnы, 
pamiatam iszczy ◪ No jak taka chыża? Taka 
czorna bыƚa, poẘaƚa czorna, het czorniczka 
taka, bыƚa ta jak tu, ale może iszczy nyżcze 
o tak, jak maľuẘano, het byƚo czorno. A tu 
z dolyny bilyly hlynom takom, swojom hly-
nom z potoka, no to takie byƚo poďibne sywe 
jak toto, ale czornijsze. No ji i tak, palyly h 
pecu, a dыm iszoƚ het, po ciƚyj chыżы. I takы 
bыly chыżы, bыƚ pec bytyj z hlynы, komyna 
ne bыƚo takoo, żeby iszoƚ dыm, lem prosto 
na chыżu iszoƚ. I ja pamiatam totы chыżы, 
iszczy byƚo, bo w susidztwi bыly takы chыżы. 
Kurna chыża, a potim jak uż sia tam wypalyƚo, 
no to tot ohen zawyly tam do peca, i dweri 
zaperƚy, bo dweri byƚy otworenы, bo tot dыm 
iszoƚ tak. Dweri zaperƚy, a tu h poẘaľi byƚa 
taka ďira ẘyrizana, o może jak toto o, ta toto 
odtыkaly, żebы tam iszczy toto takы, taka 
czad iszƚa na ťim. A pak zerkaƚy, neraz hoƚoẘa 
boľiƚa jak tam piszoƚ, bo ja ne ẘychoẘana 
w taki już byƚa, ja już byƚa w taki z komynom 
ẘychoẘana, a jem piszƚa do takoj, szto taka 
byƚa, to mia hoƚoẘa straszni boľiƚa PW12 
◮ Pec ťiż bыƚ bytyj z hlynы, a na pereďi bыƚo, 
bыƚ już tak, tot komyn jak nazyẘaƚy, no już 
iszoƚ z peca dыm do too komyna, szto już sia 
na chыżu ne kuryƚo. A pec bыƚ bytyj takyj, 
szto tam spaly na nim ďity i po troje, i po 
dwoje, takï welykyj pec. I tu bыƚ takïj pec, 
i tot komyn bыƚ, nawet tam jes taka o, wyťiata 
o, szto tam bыƚ tot komyn puszczenyj do horы. 
Tota chыża już ma wisemdesiat, z desiatoho 
roka, to kiľko? Wisimdesiat piat, bo z desia-
toho roka no, jak ja tu. Bo ja sia tu ne 
ẘychoŵaƚa, bo ja tu prïszƚa, tak jak poẘ’idam, 
moƚodycia, no to ïszczy bыƚ, to bыƚ tot komyn, 
i takï pec tam bytyj doŵhïj, aż piznińsze toto-
-zme tak prerobyƚy PW12 ◮ Iszczы komïna 
ne bыƚo, łem prosto kurna chыża taka. Mы 
sia porodyły w kurnыch chыżach, ja sia wrodyƚ 
w kurni chыżы. I to wyhľadы małeńkы, po 
zemły sia kuryƚo, po chыży sia i krułykы sia 
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chыża chыża

chowaƚo, i koƚo peca bыƚ takyj carok, szto, 
takyj, doszka taka byƚa koƚo peca, a pid tom 
doszkom to zwanyj zapecok – tam kurы bыƚy, 
wszytkomu tepƚo bыƚo. Pec bыƚ w tamti chыżы. 
Win jak z kurnej chыżы piszoƚ do Hamerykы, 
to do kurnej sia wernyƚ i w kurnij żыƚ IP13. 
To bыƚa chыża, chыża kurna, to bыƚa taka 
że ja naprawdu... Tam szыtko pereszƚo 
dыmom. Ja jak jem piszoƚ na, jakbы powisty 
na „pidsufi t”, „sufi t” to powaƚa, to od dawna 
nazywały powaƚa, w kotrij bыƚo wыrizane 
takyj kwadrat „wożnycia” ï tam iszoƚ dыm, 
ałe win ne iszoƚ tam, bo win sia rozstełïƚ po 
ciƚïj chыżы, ï tam ho kus tiahƚo, bo jak bыłi 
dweri otworenы, to ho tak pidduwało, to iszoƚ 
tam, ałe tam na podi bыƚa ťiż tak zasmerdżeno, 
że jak sino kƚały na pit, no to ja sia dywuju, 
że tam jakbы piszƚa iskra nawet, to by sia 
zapałyƚo, no MW23 ◮ [Budowa chyży] Rizałï 
na chыżu derewo MP23. Mame derewo, o, 
spidkы jedne, i ideme po wyhladы riwno 
w horu het. Sztыri derewa dałï i już wikna 
sut, znaczыt wыhladы, no. Spidkы, wkazuju 
dokƚadni o, spidkы, o to sut spidkы, to sut 
perszy derewa. Tu de je sumczi, już korotcze 
daje derewo, żebы wyhlady wytiah, wertiƚ 
takym swerbłykom, zabywaƚ take tybľi, 
zawertiƚ w jednim i w druhim, i prybywaƚ do 
kupy, i dokoƚa, dokoƚa... Wyjde aż po wыhladы, 
i potim daje tak zwane sumczi, o – korotczy 
derewa, sumczi. Korotczy derewa w wыhladi, 
to sumczi zwanы. Tu sia miriat, waserwa-
hom, wyńklom wszыtko, wыtynat sia takie 
uhƚa. Jak-jem powidaƚ, wertyt tu totы sum-
czi, i skƚadat na take tybľi, zabywame kiƚkы, 
ï już. Na tybľi tak. Skƚadam na tybľi a potim 
już hore tak zwana oczap ïdꞌe, oczap. Oczap, 
ona tam bude wypuszczana tam już ◮ [Kon-
strukcja dachu]. I tam daji iszczy po jednim 
derewi, potim tak zwanы daje pƚatwi, na 
kotry już bude pƚatwï, na kotrim budut spo-
czywaty krikwï, werch, o. No ji dast tote kri-
kwy, win, tot majster kotry tu zbuduwaƚ, to 
pobuduwaƚ joho na... tam na ti powaľi już, 

tot szczet dwïho [!] ï potim ƚaty normaľni 
i już, no IP13 ◮ [Krycie dachu]. Kыczka 
– soƚoma tota szto sia... soƚoma, kыczka, co 
sia niou krыƚo. Krыły gontamy ťiż IP13. Per-
sze strichy MP23. Strichы krыły, ałe bыły 
takы seƚa, kotry krыły, kotry mały sporo... 
w Bortnim nie, nie IP13 ◮ Biłyły. I biłyły, 
de tam byƚa zemla... tota pidƚoha IP13. Ściny 
biłyły, już nowы ścinы to już biłyły wapnom. 
A w kurnych to biłyły hłynom prosto a tu już 
bыƚa tak w kurnych chыżach w tim misci, 
w tim misci, bo potal dыm sidaƚ, tak, tu desï 
tak to bыƚa taka partycia, bыƚa tak partycia 
wyrobłena, wыskrebtana, baba chotiƚa żebы 
ji bыƚo ƚadni, ta wыskrebtaƚa tu o, a potym 
dыm sidyƚ ◮ Szparы. Mochom sia nabywaƚo 
[szczeliny między belkami], nabyƚo sia micno, 
czeresznom IP13. A potim czeresznom, nabyƚo 
fest mochom, były z czeresznom a tak szpary 
w nas były hłynom, ľipyłï hłynu i tak toty 
szpary ľipyły i tak biłyły MP23 ◮ Hriadkы. 
A tam iszczы w kurnij chыżы to iszczы bыły 
take hriadkы ta ji hej IP13 ◮ Dыrwa. De 
sia dыrwa kƚaƚo het dookoƚa chыżы, żebы 
bez zymu... MP23. Dыrwa dokoƚa. Takы 
dokoƚa sia droŵ nakƚaƚo ï żebы suchы bыły 
IP13 ◮ Pewnycia. Mame tam pewnycu wybu-
duwanu, sam-em ťiż buduwaƚ jej IP13 → pew-
nycia ◮ Poczastunok. [Majstrom] dawały 
jistï, dawały poczastunok pry każdim jidľi. 
Kropku dawały, pry każdim jidľi, ałe bыłï 
ï takы majsztrowe, ï takы gazdowe, kotry 
chotiƚ maty czыstyj spokij, to... o swojim IP13. 
Poczestunok bыƚ jak derewo wozyły, pocze-
stunok bыƚ jak spidkы wiazały, poczestunek 
bыƚ, w każdyj [okazji] IP13 ◮ Zapłata. Pƚatyƚo 
sia jomu [majstrowi] IP13. No prosyły [maj-
strów], ałe pƚatyły MP23. A poza tem iszły 
lude, sia im pƚatyƚo ałe bars maƚo abo i nycz, 
ľude pomahały sobi wzajimno, tak. Po derewo 
za darmo chodyƚy, tiƚko szto tam, no jak to 
w nas wtowdy nazywały „kropka”. To towdï 
na kila toj kropky? To jak tu buduwały, za tu 
chыżu, szto toto perewozyły jak już bыƚa 
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chыża chыża

fl aszka, ľitra kropkы to to pry każdym jidľi 
bыƚo IP13→ carok, pec, pidłoha ◮ [Jakie 
domy były?] A toto zależыt, chto jaku maƚ 
parceľu, na koho, koho staty, bo jeden bыƚ 
bidniszyj, maƚ  bilsze, druhyj maƚ ... 
A denekotrы, kotrы ne maƚ warunkiw desi 
wybratï sie, to musiƚ tam buduwaty de tohꞌo, 
de maƚ zemľu, bo tam zaraz obok susid bыƚ 
i to to, ne bыƚo ta jak hneska, że tam pryjde 
architekt, tu wyznaczыt, tu... A towdi bыƚo 
brak zemľi bыƚo, brak żebы... bыƚo meszka-
nia koƚo meszkania prawi że ï toto tohꞌo. Ta 
jak tut, to bыƚo sto simdesiat nomeriŵ w Bort-
nim, no OK21 ◮ Z kamenia, kamenia, onï 
ne byłï fudamenty takы jak teper, tilko kami-
nia pid sztыri uhƚa, jak onï nazywałï uhƚa... 
I piznisze kƚałi taku, pidwałinu nazywały, 
pidwałina tak. No ji piznisze derewo, zwiazkы 
takы dawały. Zwiazkы, takы zwiazkы sztыri, 
tak piznisze poperek dwi i dalsze, potim na 
uhƚa. No ale to już musiƚ taki bыti, szto znaƚ 
ta jak zatynati, musiƚ znaty jak zatynati, 
żebы to riƚno mu wыszƚo ï mochom mszыłï, 
mochom take szczeľiny pomedżы toho, zbe-
rały... Ony szparы sia nazywały, szparы, 
tak. Moch zberałï, i zberałï moch takы, pere-
ważni pid derewamy rosƚo take, take, jak to... 
no moch, moch. I  piźnisze toto suszyłï 
i nabywałï do toho, potim riwno obtynały 
tak, że to riwno z tыm derewom wыchodyƚo. 
No i dalsze jak, to zależy jak koho staty, 
szaľuwaty tam nichto ne szaluwaƚ w toj czas, 
tiľko tak bыƚo. W seredyni piznijsze toto 
poriwnały hłïnom toto, de bыłï takы neriwnы 
miścia i biłyły, wapnom pereważni, wap-
nom, to zawse raz do roku, zawse wapnom, 
pered śwatmï jak jakы to biłyły. Wыhľadы 
robyły z derewa jaƚowoho, a to take, jak powi-
sty, wыhľadы robyły ne takы weľikы jak 
teper, takы skromnijszy, skromniszy, ałe to 
już bыły takы sztoľarы pereważni, szto szto 
już znały zrobytï. I piźnijsze szыbы, a ne 
bыƚo podwijnыch – jedna szыba, jedna i zaki-
tuwane z poľa. Jak wytiahnuły na wysokostï 

tak, szto uważały dwa metry, poreważno 
wыższe bыƚo, dwa piatdesiat takы, to dawały 
h poperek ľigarï na toto derewo, takы jak, 
i na toto derewo... To to z toho, z jałyci, 
wszыtko z jałyci, bo ľipsze uważałi, że ľipsze 
bыƚo jak sosna. Piźninjsze oni doszczok nari-
załi i denekotrы to dawały tak, że na taku 
zakƚadku, jenne na druhych, żebы ne bыƚo 
szpar. Ja toto dokƚadni ne znam, ale na 
zakƚadku powidały, na skƚadku cy na szpuhu, 
na szpuhu, tak. A denekotrы inszы inszыm 
systemom robyłï, kƚałi jednu, a tu bыƚa 
szczeľinka taka, i druha doszka na tretiu na 
wercha tak, że zakrыwaƚo wszыtko, a medżы 
totu to hłïny potim dawały, tak wyriwnały 
riwno, to już take otepľinia bыƚo z toho, h 
nas w starym domu tak bыƚo zrobłene. No 
a dach krikwi, ťiż z jałyci, i piźnijsze ƚaty 
bыły, ale ne... takы ƚatы jak teper rizanы, 
tilko takie, take jak, powim, jak żыrdi pere-
rizati, pererizaƚ, a oni nawet nazywałï, ne 
prïpominam jak oni nazywały. I nabyłï totы 
ƚatы i piznisze soƚomom krыłï, to już bыłï 
znałï jak... Żыto sijałï i z żыta piźnijsze robыłi 
totu nakrыwu. Nakrutyły kыczkы, a to dos 
ciażka praca bыƚa, no ale musily, inaksze, ne 
bыƚo inszoj dorohы ï tыm wkrыwałï. Tam 
wbïwałï, dawałï takы prut do każdoj, szto 
tam piat cy... [A jakyj prut?] Ľiskowыj, 
ľiskowыj, ľiska, o tot, szto orichы rodyt takie, 
leszczyna, ľiska, ľiska, no. Szto piatyj cy szto 
szestыj, totu kыczku prywiazuwałï soƚomom, 
brałï to tam do toj ƚatы tak, żebы witer ne 
[...]. No i  jak nakrыłi, piznisze zrobyłï, 
nazywałï kałenïcu, pid samыm werchom, 
kalenycia, kałenycia, na kałenyciu dawały 
gonty potim na samyj... gonty, kazały gontы 
to bыłi ťiż z toho, z jałyci. Gontы i to bыƚo 
tak rob... o tak, w takï... A to bыłï takы spe-
cjalni, szto to robyły, mały takыj warsztat to 
tiałï z takoj jałyci piƚmetrowoj takы, toho, 
jak toto... nazywaty takы, takы... takы 
beloczkы tiały i z tыch beloczok potim, oni 
mały takы warstatы specjalnы, szto seredi-
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cipchыża

nom w tim i zrobыƚ takyj rowok, i win z jed-
nej storony bыƚ hrubszыj, a druhoj storony 
bыƚ tońszyj, i z kotroj storony tońszyj bыƚ, to 
pasuwaƚ do toho roŵka ï ono już tam ne ľaƚo, 
bo bыƚo tak bыƚo, jak nazywały na zakƚadku, 
na zakƚadku abo szpuha. A rużni, bo tot szto, 
na jednim seľi tak nazywa... h naz nazywałi 
na szpuhu, no [Tut wszytky kryły tymy gon-
tamy?] Nie, nie, nie, kыczkы, ne krыłi, tiko 
samu kałenycu dawały takы, takyj daszok 
na uostatniej, na sam konec, tak, żebы tam 
ne laƚo ï prybïwałï do tыch, gontы do tыch 
ƚat, szto tam bыłi, no. Ï już, na tim konec 
bыƚ. Można bыƚo meszkatï, pec buduwatï, 
a pecы to buduwałï pereważni, bïłï, ja już... 
z hłïnы takы, nawozïłi takoj, iƚu, iƚ, taka 
synia hłïna [Ony nazywały ił?] Oni nazy-
wały hłïna, hłïna synia, synia hłïna. Nawo-
zyłi hłïnы i szoś tam, sztoś tam dawałï do 
toho, iszczы miszałï, jakysu, jak moƚotyłï, 
to bыƚa taka, nazywały poƚowu, z  jar... 
z jaczmenia [Z „jaczmenia” kazały?] Nie, 
jarec, jarec. Ï z tom poƚowom oni nabywałï, 
zrobyłï takы... ono jak zaschƚo, tak trïmaƚo 
piznisze, no. A denekotrы, kotrыj bыƚ już 
takыj kus ľipsze, bohaczszыj to kupyƚ sï cehƚы 
i postawyƚ sï taku kuchniu bez kafłï ałe, ałe 
samu cehlanu taku. A persze to zrobyły tu 
preważni, tu denekotrï i z kamenia robyłï. 
No wыmuruwaƚ, ta takы bыłi, takы, szto już 
sia znały sia na tim, majstrowe, to wymuruwaƚ 
s[y] kuchniu. A taku skromneńku kuchniu, 
to dwa totы, dwa takы otworы, bľacha, i tu 
to w seredyni bыƚo toto, takы koľiczka, totы 
koľiczka, sia znïmaƚo puźniej, już jak sia, jak 
gospodynia waryƚa, gazdыnia, ne hospody-
nia, towdï gadały. Gazdыnia tak, jak waryƚa, 
ï oni tak, ich bыƚo w takim newełykim krużku, 
koľiczku, to ich bыƚo paru, tыch, ï mejsze 
i bilsze, koľiczka ï toho... Dla gazdыni to bыƚo 
dobre, bo każdyj swoje, tot hornoczok 
dopasuwaƚa do toho, znïmaƚa abo jedno, abo 
dwi, a jak ni, to tot ciƚы, tak że ciƚe tam 
chodyƚo, ne duże, ale trochu tak toto pid pałe-

niskom dostawaƚo, szto ohriwaƚo ï tak sia 
hotowiƚo. No to w seredyni zrobyły poriadok, 
wybiłyły ƚadni, mыły, wыstrojiły, jak już 
wszыtko bыƚo do meszkania zakłykały 
śwaszczennïka, pośwatyƚ, pokropyƚ tam, 
ï molytwu jakы tam małï no, i towdï sidały 
do tohꞌo, do meszkania OK21 ◮ [Pidłoha] 
Maƚo, neraz bыłï takы, szto małï, ale bilsze 
bыƚa hłïna, hłina bыƚa, toto to wыriwnane 
czыsto, to tak, to taka iƚ synia, ï szto subotu 
oni tam zbiľały toto. Zbiľały, rozpustyły takы 
h wodi, h wodi totu hłïnu ï zrobyƚ sia takyj 
śľif, ale to sia kruszыƚo ƚadni. Take, take jak 
papka, take jak... Śľif. I tыm pozbiľały ï na 
nediľu to bыƚo ƚadni wыhľadaƚo, ale jak 
pryszoƚ, bo bыƚo tak czыsto, ałe jak pišoƚ po 
tim pochodyƚ, to ono popenkaƚo, bo to takie 
łyczko bыƚo. [Poprawia się:] Potriskaƚo, 
potriskaƚo, tak, potriskaƚo. No tak że tota 
hospodynia maƚa robotы, bo w każdu subotu 
bыƚa... [A otkal brały tu hłynu?] A tu, tu 
z pola tak od rikы, od rikы bыłï tak, de sia 
zemľa usuwała, bo bыłi takы miścia OK21 

chыżka zdrobn. ‘chałupka, mała cha-
łupa’. Maƚ taku maƚeńku chыżku AK20. Maƚa 
chыżka, to już mohƚa bыti taka maƚa chыżka, 
no, ałe to bыƚa chыża, chыża kurna... MW23 
→ chыża

ciapnuty ‘kapnąć’. A to jak ciapne sok, 
to pľama JZ22

ciła bida zob. bida
ciłkom ‘całkiem’. Już sie stawyƚo na muod-

nie, z komynom, już ciƚkom inaksze jak dakoły. 
Hneska ciƚkom inaksze IP13

ciłuwaty ‘całować’. Chƚopci ciƚuwały, a jak 
ďiwczata... IP13 → pociułuwaty

ciłыj ‘cały’. Ciƚyj den ne wychodyƚa PW12. 
Ciƚe ľito. To bыƚ muzykant na ciƚы horы IP13. 
Peregrynka byƚo ťiż lemkiŵske seƚo ciƚe MK20. 
Ja bыƚa w Nimciach ciƚu wojnu. Ciƚyj den-em 
żaƚa żыto serpom za zƚotyj MP23. Ciƚyj pist 
chodiłï na totы weczirkы. Sia priaƚo ciƚy weczer 
HW25 

cip zob. cipы
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cipы cza

cipы ‘cep’; też cip. Cipom moƚotyƚ, potim 
cipamy moƚotyƚ. Zna pani szto to te cipy? 
Orały, sijały, zberały ï moƚotiły cipami IP13. 
Moƚotyłi to cipamï, to już ja moƚotyƚ żыto. 
Mały dwa kыji, takыj jeden bыƚ korotszыj, 
druhыj dowszyj, zwiazanyj bыƚ na taku, jak 
to powisty, szto sia obertaƚo w jednu, w druhu 
storonu ï tыm bïłï po tim OK21

ciuchy nowsze? ‘ubrania’. Takyj kufryczok 
ma[ƚ]am, ciuchy stare take MP23

ciukaty ‘przyganiać, wytykać, dokuczać’. 
Jak jest jedno takie, druhe takie, to już jak 
dobri to dobri, a jak źľi, to si budut ciukaty: 
ty taka, ty siaka MP23

cmentir ‘cmentarz’. Jest taki cmenťir, bo 
chowaƚy na oddźiľnym cmentari [! zmar-
łych na cholerę] AK; też cmyntar ‘cmentarz’. 
[Zmarłego] nosyły na cmyntar, na cmyntary 
chowały PW12

cmyntar zob. cmentir
cofnuty sia ‘cofnąć się’. [W 1915 r.] Moskal 

sia cofnuƚ ï caria zniszczyƚ IP13
cukor ‘cukier’. Cukru piƚ metra-m sy kupyƚa 

i mam na dwa roka MP23
cwełych ‘cwelich, rodzaj płótna własnego 

wyrobu, tkanina o ukośnych prążkach (?)’. Zo 
swoho robłene, ałe to bыƚo już specjalne rob-
łene, nazywały abo drełych abo cwełych. Cwe-
łych to byƚo takie, takы kratoczkы newełïkы 
takы o PW12

cwełychowыj ‘cwelichowy, z  cweli-
chu’. Babы nosyƚy, cwelychowy, drelychowы 
(obrusы) PW12

cy ‘czy, albo’. Chodyƚ jak sobi wыbraƚ: cy 
z hory w dolynu cy, cy z dolynы w horu. Cï 
ne znały, cï ne mohly, ja ne znam, aƚe maƚo 
ľude były swyni. Cy zimы bыły barz tiażkы, 
cy szto? Koraľi, ja znam cy prawdywy? Nius ci 
w rukach, ci na pleczach PW12. Jakasa choroba 
jaka jest, to abo czƚowek hmerat, cy chudoba 
sia kinczыt. Teper nas pryczыsłyły do Ukra-
jinci, cy my choczeme, cy ni. To bыƚo chƚopskie 
połe, paswysko cï koszыnia. Dwoch wыtriasaƚo 
cy trioch. Cy nauczytel jest to nauczytelom, 

cy czыm, to jedna robota, a dakoly wszыtko 
robyƚ. Poľityka cï persze, cï piznisze, to ona 
zawostrije IP13. Cy na wesnu, cï na takы sy 
Zełenы Śŵata. Nius tam [wodę] cy do stajni, 
cy do chыżы. To sia nazywaƚo towczok zdaje 
sia, cy szto OK21. A ja ne znam kiƚko, cy try, 
cy sztyry rokы jem chodyƚa do szkoƚы MP23 
→ czy

cybula ‘cebula’. To (hłiwы) sia hotuje, potim 
sia ho wыsmażыt, daje sia cybuľi IP13. Cïbuľi 
nakrajaly JS18 → cybulka 

cybulka zdrobn. ‘cebula, cebulka’. I tam 
cebuľkы, tuszczu, i wыmiszaƚo sia MK20 
→ cybula

*cycaty por. wыcycaty
cycka ‘pierś’ ◈ daty cycku ‘dać ssać’. 

Wytiahƚa totu westku i cïcku daƚa, ďityna 
sie nassaƚa HW25

cygan ‘oszust, kłamca’. Jak bыƚ cygan 
dobryj, to win nazmyszľaƚ hƚupot i worożыƚ 
ľuďom JS18. Cygan, no, bo win każe, że to 
prawda, a to nepraŵda, to jes cygan. Ta, jak 
tot Wasyľ, tu mamy jednoho takoho, to win 
takie powist, to mu prawdy ne je nygdy JZ22

Cygan ‘Cygan’. Sut takы Cyganы, szto 
porobytï znajut, znajut porobytï JS18

Cyganka ‘Cyganka’. Ïszƚa Cyganka po 
chыżach IP13. Bыly Cyganky takы, szto onï 
tu chudiľi w susidnim seľi, to ony tak hƚupoty 
opowidaly, a ona tam nyc ne znaƚa JS18

cyganstwo ‘oszukaństwo’. A to takie 
cyganstwo byƚo, Żыdы takie tam zrobyƚy, 
babu naszƚy, i tota baba powiƚa, że sia Matka 
Boska objawľat i tam MK20. Oczы ony mu tak 
zamknuƚy, żeby ne wiďiƚ, bo de tam, cygan-
stwo byƚo i K-4

cyganyty ‘oszukiwać’. Popowidaƚa szytko, 
cyganyty ne cyganiu, bo szo budu cyganyƚa, to 
sia my ne prydast na nycz K1899. Tota baba 
tak cyganyƚa ludyj, a tam żadnoho objawľinia 
ne byƚo MK20 → oszukuwaty

cza! ‘zawołanie na woły (w zaprzęgu), 
żeby szły na prawo’. Cza! – od sebe; cza! – to 
od sebe IP13
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czad czekaty

czad r.ż. ‘dym’. Tu h poẘaľi byƚa taka ďira 
ẘyrizana, o może jak toto o, ta toto odtыkaly, 
żebы tam iszczy toto takы, taka czad iszƚa 
na ťim PW12

czapka ‘czapka’. Czapka tak o, barankowa 
PW12

czariwnycia ‘czarownica (która odbiera 
mleko)’. Ona sama czariwnycia ty do chыż 
pryjde IP13. Czariwnycia poczaruwaƚa totu 
korowu, i zato sia ne dojit MK20

czarы ‘czary’. W nas doma i czary wiryƚy 
barz duże MK20 ◪ Wiryły lude w czarы. 
Naprykƚad korowa sia dojit desi, a perestaƚa 
sia dojiti, abo kыrwiom sia dojit czasom z [w]
darińnia abo... No to bыły takы, no hƚoszałi, 
że to jest tot szto, bыƚ zƚyj na susida; tamtot 
tej [!] susid poszkodyƚ, tamtot zna czarы, 
ï tï dobre pryzriƚ sie. Bыły takы, szto wiryły 
w toto, łem że sia pryzriƚ, to już, znaczыt, 
poszkodyƚ. Ditynu to sia tak chowaƚo, żebы 
nichto ne wydiƚ, żeby z oczы ne dostaƚo. Tela 
maƚe, żebы z oczы ne dostaƚo, że dakomu ne 
chotiƚo chowaty, ta zdochƚo. A już smotriƚ. 
O w toto wiryły ľude barz IP13. Hrokы dostaƚo, 
hrokы MP23 ◈ znaty czarы ‘umieć czarować’. 
Tamtot zna czarы ï tï dobre pryzriƚ sie IP13 
◮ [„Odrabianie” czarów]. Jeden piszoƚ, ťiż 
sztosi kin mu zachworiƚ ï wыprawyƚ swoho 
sыna tam do toj babы. Ona zaczaƚa sia tam 
mołyti, a tot chƚopec jak pryszoƚ tam, tak 
sia śmijet, zaśmijaƚ ï ona sia sprotywyƚa i ne 
ľiczыƚa. Pryszoƚ domiw: „ta ľiczyƚa, ľiczыƚa”. 
Za paru czasiw koniowï pereszƚo. „Nianiu, ta 
ja... ona ne ľiczыła”. A starыj już otec już bыƚ 
hotowyj wiryty, że sie, znaczыt, że ľiczыƚa i że 
pereszƚo. Samo sobom. Jakasa choroba jaka 
jest, to abo czƚowek hmerat, cy chudoba sia 
kinczыt, a nit, to perechodyt, no jakysym czu-
dom IP13 ◮ [Czary i „odrabianie” czarów]. 
No to hladaj pani [do zeszytu] dalsze. Po wro-
kach? A no jak? O szto chodït? Po urokach, no 
ałe jakыch, o szto chodyt? Ja ne możu zrozu-
miti. Ïde pani teper tu hori seƚo[m] ï prizriƚa 
sia na mnia. – „Oj jim zachworiƚa, z oczы-m 

dostaƚa, wrokы”. – „No to może wы znate?”. 
– „Ja znam zaľiczыtï” powidat. Wziały wodы 
i nametały uhla, ohnia IP13. Ale z jedneho 
drowna. Z jednoho drowna trea rachuwaty 
do dewiat: raz, dwa, try, sztyry, piat, szis, sim, 
wisim, dewiat, tfu, tfu... MP23. Ałe wzadhꞌuz 
IP13. To nic, ne wzadhꞌuz, zadwꞌuz, zadwꞌuz 
MP23. Zadhuz sia [liczy]: dewiat, wisem, 
sim... w dołynu IP13. A potim tыm: „o, tfe, 
tfu, tfu, tfu” MP23. Ï pomohƚo. Zmituwaƚo 
sia wrokы. Ałe kołыs jak uheľ hpaƚ na spid... 
IP13. – Jak hpaƚ na spid, no to pomohƚo MP23. 
Wrokы bыły IP13. Hrokы, hrokы MP23. 
– Hrokы, strasznы hrokы dostaƚ, to wiryły 
IP13 → wrokы

czas ‘czas’. Ľisы potratyły w tim czasi, pid-
czas wysiedľinia. To ne bыƚo czasu IP13. Jak 
pryszoƚ tot tu już czas, to hƚadżыnia, tiƚko 
bыƚo hƚadżыnia MP23 → czasy ◈ na czasi ‘na 
czas’. Wse znaje na czasi, no to to jes czƚowek, 
to sia ne zowe nyjaki tam, bo win wszыtko 
na czasi wykona JZ22

czasamy ‘czasami, niekiedy’. Czasamy 
bыły takы falbankы, a czasamy tak prosto 
PW12. A koszeľu jak tohꞌo to ne, tak i ƚatałi 
czasami OK21 → dakoły

czasom ‘czasem, czasami’. Jakie [imię] 
pidchodyƚo, czasom z kałendaria, czasom 
jakie sia komu nadawaƚo PW12. Korowa 
kыrwiom sia dojit czasom IP13

czast ‘część’. Abo wszыtko, abo czast PW12. 
Jarec i owes, no, a żyta jedna czast, a dwi 
czastï toho byƚo, szto osty maƚ K-4

czasы ‘czasy’. Pamiataƚa tamte czasы. 
W swojim czasi wszыtko sia zminiat, czasy 
sia zminiajut IP13. Ot tamtыch czasiw do 
tыch MP23 → czas

czatyna ‘gałęzie drzew szpilkowych’. Bыƚa 
buda z czatïnы IP13

czcze zob. na czcze
czebin ‘?’ ◈ daty po czebeni ‘dać po gło-

wie’. Piszoƚ, jakby mu chtos daƚ po czebeni IP13 
czekaty 1. ‘czekać; wyczekiwać’. Bo toto 

czekat koły? Czekam, koni już hoƚodne. A ne 
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czelad czerewykы

zna, szto jej czekat tam. Na ľipsze już ne cze-
kajme IP13. A jak byƚa bidnijsza, no to to cze-
kała [na męża] OK21 2. czekaj! / czekajte! 
‘chwileczkę, poczekaj! / poczekajcie!’. Czekaj! 
Na Wodochszczy, na Jordan, czekajte, jak to 
po polskы? MP23 

czelad ‘młodzież’. Czeľady bыƚo barz duże: 
ďiẘok, chƚopcï, i to sia schodyly. H paru miś-
cioch byƚo toto (weczirkы), tam bыƚo, i tam 
bыƚo zaraz daľsze tak o, de bыƚo czeľady, sia 
naschodyly PW12

czelustы ‘czeluść (w piecu chlebowym)’. 
Pered pecom, pered czelustmï, to watra, to 
bыƚo pid spid IS23. Czasom paska wыrosƚa 
wełycz, ta i z peca ne mohła wыjtï, to trea 
byƚo czeľusty rubaty MW23

czeło ‘czoło’. Ponad czeƚo het, tu, tu, tak 
bыƚ czepec, a tu yszczy na czeľi bыƚ takyj 
czornыj gaƚunoczok PW12. Potim kazały 
toto smaruwatï po czeľi OK21. No to oni sia 
tak czesały, rozdziľały tu, nad czeƚom take 
het, het do kińcia HW25

czepec ‘czepiec, nakrycie głowy męża-
tek’. Iszczy i czepec; czepec bыƚ wыszыwanyj 
z peredu, takyj tu, ponad czeƚo het, tu, tak bыƚ 
czepec PW12. Czepec na chimľu JS18. Iszczы 
nosyłi czepec, i na hoƚowi HW25

czeperak ‘o drzewie z gęstymi gałęziami 
rozczapierzonego (tu: określenie sochy 
– ostrewki)’. Socha, takы czeperakы o, zo 
sosnы, szto na bokы maƚo, a z dolïny sia wby-
walo do zemlï, i koo toho sa kƚaƚo kopu taku 
PW12 → czeperatыj

czeperatыj ‘o drzewie z gęstymi gałęziami 
(tu: określenie sochy – ostrewki)’. Takы sochы 
nazыwaly, to takie bыƚo czeperate o, i wbyŵaly 
do zemľi PW12 → czeperak

czepyny ‘oczepiny (na weselu)’. H moƚodoho 
tak samo sï pojiły, obid źjiłi i robyłi czepinы... 
dawno to ja ne pamiatam jak to, jakы totы 
czepinы bыłi HW25

czepyty ‘czepić (pannę młodą)’. Jak 
pryszly do moƚodoho, to toŵdy czepyly PW12 
→ poczepyty, zaczepyty

czerczыty ‘chlupotać’. Czerczыt. Toto 
czerszыt? [o pisance] HW25

czeremosty ‘nazwa zabawy’. Czeremostы 
to, czeremostы ƚadne [wa-] byƚo, to sia śpiwaƚo. 
Sidyƚo dwoch chƚopciŵ z jednoj storony, z dru-
hoj storony, a ďiŵkы tak sia jak husы, jak 
jedna za druhom, jedna za druhom, i tak jak 
już sia pryjszƚo, to ta perednia w tym dwom 
chƚopcim śpiwaƚy: cy pustyte – ne pustyte bez 
ty czeremosty, a chƚopci odśpiwaƚy: ne pustyme, 
ne pustyme, poƚamaƚy bыste. A my zas dziw-
czata: ne powamaly, my z lehka perejdeme, 
ostatnie ďiŵczatko wam podarujeme. Jak 
ostatnie, to musiƚ daty abo chustoczku, abo 
daku śpiľku... Sztosy takie podarujeme o no. 
I ƚyszaƚo. Trymaƚy szapku i już jakesy fant, fanty 
zwaly toto, że to fant, no. I tak wszыtke jedne 
pereszly, no. A poťim chƚopec, sidyƚy chƚopci. 
No czyj tot fant, czyj? Czyja tota śpilka, cy 
tam chustoczka, cy tam daka obruczka, cy 
daki ƚancuszok [wa-], czyje toto? No tyj sia 
zhoƚoszaƚy. Ja powidam że moje, no i ony żebym 
daszto robyƚa tam takie rużne pokazaly: abo 
chƚopcï pociuƚuwaty wszыtkych, abo śpiwaty. 
Mi czasto śpiwaty, musiƚam sama daszto zaśpi-
waty, no i tak tohꞌo. Toto byƚo dobre, to ne 
byƚa bytka. I zas na nowo tota śpiwanka: cy 
pustyte ne pustyte, poky wszytke ďiŵczata ne 
pereszly to tak. A ťiż musily chƚopci take sisty, 
żeby znaly śpiwaty, i ďiŵczata takie, żeby... 
No już kożdy tam jak mih, bo byƚa zabawa, 
no: cy pustyty, ne pustyty K-4

czereszna ‘jakieś narzędzie do ubijania 
mchu’. Mochom sia nabywaƚo [szczeliny 
między balami], nabyƚo sia micno, czeresz-
nom IP13. A potim czeresznom, nabyƚo fest 
mochom, były z czeresznom MP23

czereszni ‘czereśnie – owoce’. Czereśni ťiż 
duże bыƚo OK21. Czereszni ne takы malenky 
jak teper, ale byly dos welykы, bo to lude pole 
hnojily, hnij wozyly, to jednak rodyƚo K-4

czerewykы ‘buty, trzewiki (z cholewką)’. 
Do cerkwy mały takы czerewikы, takы tiażkы 
czerewikы PW12. Czerewikы bylï JS18. A tak, 
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czernyci czornыj

jak do cerkwï, no to już nam kupily czerewikы 
MK20. Nawczыły ľude totы skorы wыprawľaty, 
potim nawczыły robytï czerewikы TW22. 
Chыba tak do cerkwï mały czerewikы HW25 
→ kerpci

czernyci ‘czernice (owoce jeżyny)’. Czer-
nyci zberałï IP13. Ożыna to czernyci sia zbera, 
no to to czernyci na nij rosno [!], na ożыni, 
takы czornы, ale weľkы takы JZ22

czerpaty ‘czerpać, wybierać, wyjmować, 
wyciągać’. Tot hnij po prostu z nioho [z konia] 
czerpaƚ tak o, i wыczerpaƚ i sia kin wыzdorowiƚ 
PW12 → wыczerpaty

czerwec ‘czerwiec’. Na piw czerwcia IP13 
→ misiac

czerwenыj ‘czerwony’. Czerwene koraľi. 
Czerwene i takы żowtiawe i biƚe i rozmajite 
nosyły PW12. [Wół] jak bыƚ czыsto czerwenыj, 
to Rużыƚ. Tarkastyj to znaczыt czerwene i biƚe 
IP13. Jak to zowut toto, szto czerwene rosne? 
JZ22

czerwinka ‘czerwonka, dyzenteria (cho-
roba)’. Win hmer na taku chorobu, na czer-
winku MK20

czesaty ‘czesać len, wełnę na szczotce (len 
po międleniu/tarciu)’. Szczit... kƚaƚo sie totu 
ŵoƚnu na totы drotы, a druhy drotы bыly ta 
jakby na ťim o, i tak sia o terƚo, i toto sia tak 
ƚadni czesaƚo na ťim PW12. Baba hƚadïƚa, łen 
czesaƚa ï priaƚa IP13. Czesały iszczы pizni-
sze na takыch, sia szczit sia nazywaƚo, tak 
tam nabïto bыƚo ćwakiw. Ćwakiw, i tak tam 
czesałi, i toto hirsze to iszƚo takie na motuzы 
HW25 → naczesaty, poczesaty

czesalnycia ‘szczotka do czesania lnu’. 
Mama naczesaƚy toho lenu na takij cze-
saľnyci, i daly kuďiľ, i iszƚo do jednoj chыżы 
na weczirkы, tam prialy ciƚyj pist K-4

czesaty sia ‘czesać się’. To czesały sia tak 
HW25 ◈ czesaty sia na prosto (dawniej-
sze) = czesaty sia na łыso (nowsze). W nas 
pereważno tak sia czesały na łыso. Prosto tak 
radyły, że: zaczysz sie tak na prosto, to tak, 
teper radiat, że na ƚыso. H nas pereważni jak 

już wыszƚa zamuż, tak już na ƚыso sia czesaƚa 
HW25 ◈ czesaty sia na prodił ‘czesać się 
z przedziałkiem’. A tu w Ŵoƚiŵci, tu Świer-
żowa byƚa susidnie seƚo, to oni tu robili sobi, 
tak nazywały, że na prodiƚ. No to oni sia tak 
czesały, rozdziľały tu, nad czeƚom take het, het 
do kińcia, tak jak mы teper tu na boci, a oni 
tu na seredyni tak rozďiľały HW25 → kistka, 
kosa, płesty, zaczesaty sia

czest ‘szacunek’ ◈ oddawaty czest ‘wyra-
żać szacunek’. Tota ďityna tomu starszomu 
jakosy czest oddaje, jak sia ho tak, że „wы 
mamo” PW12

czestok ‘czosnek’. Daƚo sia tam lystok lau-
rowyj, czestku bohato MK20

czetwer ‘czwartek’. Czetwer IP13 → tyżden, 
Żыwnыj Czetwer

czipczыty ‘robić oczepiny, zakładać cze-
piec na weselu’. H moƚodoho tak samo, sï pojiły, 
obid źjiłi i robyłi czepinы takы, moƚodycu 
cipczыłi, zwały, że ji cipczat HW25 → zacze-
pyty

człowek ‘człowiek’. Czƚowek korowы pas. 
Hneska je tu takyj czƚowek, szto ne zna czыtaty, 
pysaty. Alkohoľ czƚoweku potribnyj jest IP13. 
Oni tumaczыłi, że czƚowek, jeden ma takyj 
sylnyj zrik, że win, że uod nioho może toho 
(wrokы) dostati OK21

czo ‘co’. To czo tam maƚ duże ľipsze, nycz 
ne maƚ PW12 → szto

czoho nieodm. ‘dlaczego?’. Czoho prajnikы 
dawałï? IP13. Taka nezhoda medże ľudmi, ja 
ne znam czoho PW12

czonok zob. czownok
czorniczkыj ‘czarneńki’. Dawno to bыly 

chыżы czornы, kurnы; taka czorna bыƚa, 
poẘaƚa czorna, het czorniczka taka PW12

czornijszыj zob. czornыj
czornыj 1. ‘czarny’. Takы bыły czornы, 

takы twerdы, to i w tыch kapeľuchoch cho-
dyly. A tu yszczy na czeľi bыƚ takyj czornыj 
gaƚunoczok PW12; st. wyż. czornijszыj ‘ciem-
niejszy’. To takie byƚo poďibne sywe jak toto, 
ale czornijsze PW12 2. ‘o drodze: bez śniegu’. 

Slownik gwary wsi Bartne.indb   42Slownik gwary wsi Bartne.indb   42 2016-02-25   17:41:312016-02-25   17:41:31



43

czortyk czwertka

W nas byƚa zyma, a tam daľsze ne byƚo zymy, 
i już doroha byƚa czorna PK23

czortyk ‘diabełek’. Tu-zme take pryszłi 
jak czortyk, bo czornы wszыtkы [po jeździe 
na węglu] MP23

czotyrdesiat ‘czterdzieści’. Czotyrdesiat 
jak po naszomu, po lemkiŵsky MK20; też 
sorok [?]. Jajce sorok groszyj PK23

czownok [wymowa: czonok] ‘czółenko’. 
Jedne sia czonkom metalo, taki czonok, byƚ 
taki wystrojenyj, i tam sia metaƚo na druhu 
storonu JS18

czubaty ‘(delikatnie, dla żartu) ciągnąć 
za włosy, za włoski’. (Mołodiata) poťim to do 
komorы chodyly, bo to by ľude sczubaly, czu-
baly by, no czubaly by JS18. Drużbowe, chƚopci 
szыtkы, jak onï jij tu toto czeszut, a oni czu-
bajut jij, i czubajut, zrywajut toto z hoƚowы, 
zrywajut, ne mohƚy swaszkы zaƚożыty K-4 
→ sczubaty

czuchraty ‘trzeć’. Rajbaczkы... z derewa 
mały zrobłene, takы, ramuwatï bыƚo porob-
łene, i na tim rukamï czuchraƚa, czuchraƚa 
OK21 → poczuchraty, proczuchraty sia

czudo ‘cudo, dziwna rzecz’. Na rużne cho-
dyły, na czuda take, na take zabawkы, no. 
Jakasa choroba jaka jest... to perechodyt, no 
jakysym czudom IP13

czudowыj ‘cudowny, wspaniały’. To 
(hłiwы) jest barz dobre, to sia hotuje, potim 
sia ho wыsmażыt, daje sia cybuľi, a, czu-
dowe IP13 

czuha ‘wierzchnie okrycie z sukna z frędz-
lami u dołu, narzucane na ramiona’ ◪ Czuhы, 
czuhы to takie było... szkoda że ja... ech, spa-
łyła, ja mała tu na tim, ne czuhu, ni, łem, tyľko 
zdjencia takie byƚo tam, w toj, czuhach. Taka 
„narzuta”, to takie proste byƚo. No chtosi toto 
szыƚ, a tam taki kownir, a pry tim kowniri 
bыły torokы takы dowhы o. A tu prosto byƚo, 
rukaw bыƚ. Ne wďiwaƚo sia ruku tam, tïľko taka 
„narzuta” bыƚa i tu tak tot rukaw wisiƚ. To jak 
iszed na jarmak, to sobi tam sztosi pustyƚ jak 
kupyƚ. Takie bыƚo. Tu z peredu sia zawiazaƚo 

na takyj sznurok. Każdyj bыƚ w czuzi, hunï 
i choƚośniach w zymi PW12 ◮ A to kepin, tota 
czuha taka, tu na sia skƚadaƚ ta jak ksiondz 
ryzy. Iszczы powidały, że za Austryji, chocbы 
bыƚo h maju Zełene Śwata, to win w tij czużi 
braƚ ślub IP13. [Hunia] normalna taka, jak 
kurtka bыƚa, a bыłi iszczы y inszы, persze takы 
iszczы naszы dziadkowe to chodyły w inszыch. 
Czuha, czuha, tak uo po koľina, a na, tu, na 
pleczoch, maƚ takы puszczenы takы... jak to 
wыtumaczыti? Czuha nazywałï, to już za mene 
ne bыƚo teho, ne bыƚo, tilko iszczы toto ubrania 
iszczы bыƚo w denekotrыch. Bыƚa po koľina 
taka, taka jak pƚaszcz wyhľadaƚo ï bez płeczы 
maƚo takы, takы torokы nazywały, torokы na 
dolinu puszczenы, bez seredinu pasok bыƚ, 
a piznisze torokы bыli tak na dolinu OK21. 
Robыły sukno tak zwane, robyły totы czuhы 
TW22; też czuhania. Robыły sukno, robyły 
totы czuhы, z czuhaji [!] take TW22 → kepin

czuhania zob. czuha
czuty 1. ‘słyszeć’. Już staryj czƚowek, jedno 

ucho mi zatыka tak, że, że ne możu czutï, 
a i na toto już sia tak ne czuje. Hołośnisze, 
bo nycz ne czuju PW12. Może pani zna abo 
czuƚa o tim jak śpiwały. A ty choczesz daszto 
czuti [‘usłyszeć’]? Cicho, cicho, bo to bude 
i Marysi czuty IP13. Ja nie pamiatam, ani-m 
ne czuƚa takie HW25 2. ‘czuć’. Kropku od mia 
czuty bыƚo IP13

czużыj ‘cudzy’. Mały swoji chыżы jakы 
mały, ałe mały swoji, a tam [na Ukrainie] 
trea bыƚo w czużыch itï MW23

czwert 1. ‘ćwierć’. Ja maƚ zas po czwert 
[‘ćwierć korca’?] żыta IP13 2. ‘miara ziemi 
24 morgi’. Czwert, czwert riľi, to mы, w nas 
tu byƚa czwert. Czwert perenosyƚa peresicz-
noho trytcet metri szыroka a dowha bыƚa od 
hranyci tam, z jaku hranyciu sia spotykaƚa, 
ï z jakыm tu IP13; też czwert pola. Zemľi 
małi takы paskы, to sia nazywaƚo czwert 
poľa, to byƚo dwadcet sztyri morgы HW25

czwertka 1. ‘ćwiatka’. A rano jak my iszly 
na pole, no to już chľiba musiƚ maty pastuch, 
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czwert pola dakoły

to mu wkrojily taku czwertku K-4 2. ‘czwarta 
część metra kubicznego’. Zawiuz czwertku 
[drewna] to mih desiatku [złotych] wziaty 
IP13

czwert pola zob. czwert
czy nowsze ‘czy’. Ja ne znam, czy pani zna, 

szto to znaczyt „kropka”? IP13 → cy
czыsto 1. ‘czysto’. Tam jest czыsto IP13. 

Pojedny ľude ne prały tak czыsto, a pojedny 
prały czыsto AK20. Na neďiľu to bыƚo ƚadni 
wыhľadaƚo, bo bыƚo tak czыsto OK21. Musiƚo 
bыti czыsto MP23 2. ‘wyłącznie, jedynie’. 
Chodyły w swojich łachach czыsto IP13 3. 
‘całkiem, całkowicie’. Sia czыsto zmerkƚo jak 
mы w ľisi bыƚy PW12. [Wół] czыsto biƚyj, 
znaczыt czыsto czerwenyj, to Rużыƚ IP13. 
Bilsze bыƚa hłïna [zamiast podłogi], toto to 
wыriwnane czыsto OK21. Powidały moja 
mama, że ty sia czыsto prydaƚa na swoju 
chresnu mamu HW25

czыstyty ‘czyścić’. [Zabitą kurę] potim 
czыstyły, opaľuwały jakos tam OK21. Poťim 
sia jij (skoru) czystyƚo PK23 → oczыstyty, 
wыczыstyty

czыstыj ‘czysty’. Czыste musiƚo bыty, 
szmatka taka czыsta, i syr MK20. Już wydiƚa, 
że czыsta woda ide OK21 ◈ czыstыj spokij 
zob. spokij

czыściczko ‘czyściutko’. Musiƚo bыti 
wsiady cziścićko MP23

czыtalnia ‘czytelnia’. Tam bыƚa taka 
czыtalnia w nas pered wijno IP13

czыtaty 1. ‘czytać’. Czoho uczыłï? Czytaty, 
pysatï, rachuwatï. Jakbыm ne chodyła [do 
szkoły], to bыm ne zna[ł]a czytaty PW12. 
Ne znały czыtaty, pysatï IP13. H nas takы 
starы ľude, już dobri stary ľude znały czыtaty 
TW22. [W szkole] jak ne znaƚ czыtaty, to 
buh ho po rukach. Czыtaƚ se tot łyst. Dosta 
ľuby[ƚ]a czыtaty, to tak gazety. Czыtaty 
znam MP23 → proczыtaty 2. ‘odmawiać 
(modlitwę)’. Mołytwu, i tak jak nazywały 
nasz psaƚter, czytały [przy zmarłym] PW12 
→ pereczыtuwaty

Ć

ćwak ‘gwóźdź’. Szczit sia nazywaƚo, tak 
tam nabïto bыƚo ćwakiw. Ćwakiw, i tak tam 
czesałi HW25

D

dach ‘dach’. Pid jednym dachom szыtko 
mały MP23

dachto ‘ktoś, ktoś tam, któryś, pewien’. 
Swyni chowały, a jak dachto zabyƚ, to ne znały 
tak, żeby tak sztosi z toho zrobyty PW12. 
Zabawy bыły, bo tam dachto zahraƚ. Dachto 
maszыnom moƚotyƚ. Dagde dachto sobi źľi 
staƚ, to zwały, że wыtchnuƚ nohu. Tela maƚe, 
że dakomu ne chotiƚo chowaty, ta zdochƚo 
IP13; też dakto. Tam maƚo kto chotiƚ [cho-
dzić do szkoły], to dakto piszoƚ IP13

daczыj ‘czyjś’. Hus ťiż pide na daczyje 
i zrobyt szkodu AK20

dagde 1. ‘gdzieś’. Młыn może dagde bыƚ, 
ja znam? PW12. Po inszych seƚach, tak, bo 
czasami sia dagde preszƚo de na insze seƚo jak 
tam, de za horom, to nosyłi totы pasoczkы 
małi zawiazanï tu bez czeƚo babы OK21. 
Dagde jaka ďiwczыna bыƚa tam na seľi, tak 
koo jej domu, tam poschodyli sia HW25 → de, 
desy 2. ‘kiedyś, dawniej, kiedyś tam’. Czasom 
bыły zaraz jak oksztyły ďitynu, a czasom aż 
na piznisze bыły, abo dagde jakoho śwata. 
(Wiwsiana muka) podkыsƚa tak o, na pecu 
dagde. Jak ďityna bыƚa taka, że bыƚa weły-
kej sƚa[w]y to kściły zaraz, a jak taka bidni-
sza dagde kstyłï PW12. Robyły dagde takyj 
kawaƚok takiej kobasy... kawaƚok zaŵsze tam 
odrizuwały szto dnia OK21 → dakoły

dakoły ‘kiedyś’. Szto bыƚo dakoly, nygda 
już toho ne bude PW12. Dakoły w kurnыch 
chыżach i wyhľadы małeńkы, po zemły sia 
kuryƚo. Bo dakoły, persze to prosto wybyły 
pec i już sia pałyt IP13. Jak to bыƚo dakoły, 
to sie śmijut z toho, że ľudы bыły durnы, ta 
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dakto dawaty

za to tak bыƚo. Dakoły starszy nazywały ina-
czy, teper mы nazywały tak choćjak TW22. 
Ludiom sia ne chocze robyty ta jak dakoły 
robyły MP23; też dekoły. Dawno, dawno, 
dawno dekoły ne znały lude pyƚ, to rubały 
toporamï MP23 → czasamy, dagde

dakto zob. dachto 
dakыj ‘jakiś, pewien; ktoś, coś’. Na poƚudne 

dakы pancakы hotowyły. Moƚodszы to mały już 
dakы spodni, to prosto biłы gaczы nazыwały. 
To już chyba daki, chtosi taki wyborowyj bыƚ. 
Wiuz abo dakie drowno na prodaj, abo daku 
chudobu PW12. Jak już pryszły miasnyci po 
pości, to zabyły swyńku daku. Chowały daku 
swyniu cy szto, to toto robyły takы śrut OK21. 
Tam świtƚa elektrycznoho ne bыƚo, łem daka 
lampa HW25 → chtosy

dalsze zob. dałeko 
dalszыj zob. dałekыj
dałeko ‘daleko’. To dałeko bыƚo znane 

IP13. To bыƚo dałeko od mista OK21. W nas 
w susidztwi zaraz bыłï toty weczirkы, dałeko 
ne chodïƚa HW25; st. wyż. dalsze. Sadyƚy, 
i daleko h pole i daľsze, ne tak daleko het, ale 
daľsze, de oraly. Tiażke byƚo żыtia, daleko tak 
sia iszƚo [‘chodziło’] PW12. A tu dalsze bыƚo 
proste, hładke i, to sia nazywaƚa zapaska 
PW12. Dalsze mы tam towdï ne zachodyłï 
OK21 2. przen. ‘daleko, do przodu’. Jak-es 
mih znaty, jak-es bыƚ raz na misiac abo dwa 
raz w szkoľi, a ďity już piszły dałeko, a ty 
zostaƚ MP23

dałekыj ‘daleki’. I to bыƚo tak dałekie zaco-
fania IP13; st. wyż. dalszыj. Rodyna tota 
moƚodoj, blyżcza i daľsza PW12

dar ‘dar, zdolności’. Ne majut daru do 
śpiwu teperiszni ľude, ne taki dar majut jak 
dakoly. Daŵno maly ďiŵczata, chƚopci dar 
do śpiwu, taki dar od Boha dany i śpiwaly 
krasota PW12. To (hoƚos) bыƚ wełykyj dar 
ludiom towdï IP13

darmo ‘darmo’ ◈ za darmo 1. ‘za darmo, 
bez wysiłku, pracy’. Ałe tak jak mы, nygde, 
prynygde ne maƚ żadnej pomoczы, ne maƚ 

zƚotiwkы za darmo IP13 2. ‘za darmo, bez 
zapłaty’. Po derewo za darmo chodyƚy. Mы 
mame paľu za darmo, bo mы mame na swojim 
IP13. Ja ne budu za darmo radyƚ JS18

*daruwaty por. podaruwaty
daszok ‘daszek’. No tam bыƚa, daszok [nad 

studnią]. Kałenycu dawały, takyj daszok OK21. 
Daszkы robyƚy z soƚomы [w ulach] PK23

daszto ‘coś’. To musit pani pryjty, mï 
pomoczы daszto. To tak daszto hotowyły 
PW12. A ty choczesz daszto czuti? Może byste 
daszto źisty dały? Może wam, kume, daszto 
pomoczы IP13

daty zob. dawaty
daty cycku zob. cycka
dawaty ndk., dok. daty 1. ‘dawać; poda-

wać’. Nychto jim tam jistia ne dawaƚ PW12. 
Daje sia cybuľi. Prynoszały koszыkы, żebы im 
poƚotna daty IP13. Radyły sia takыch ľikary, 
to denekotrï im dawały jakese źiľa OK21. Mы 
dawałi po dwi ľitry, po sztыri [siary – cielęciu]. 
To bы mały wece daty. Jak ja ne budu maƚa 
– ne dast mi nïchto. Nïchto pani ne dast zƚoty 
MP23 � ‘dawać, oddawać (dokąd, gdzieś), 
zanosić’. Młyny bыƚy, ałe do młyna nïchto ne 
dawaƚ PW12 2. ‘dawać, dodawać, wkładać’. 
Tam daji iszczy po jednim derewi, potim tak 
zwanы daje pƚatwi IP13. Nakrutyły kыczkы 
ï tыm wkrыwałï; tam wbïwałï, dawałï takы 
prut do każdoj OK21. Klag sia wыsuszыƚo i tak 
sia dawaƚo do moƚoka MP23, Dawałï [materiał 
z wełny] do takыch, jak to sie nazywałi... do 
stupы OK21 � ‘dawać, kłaść, wkładać’. Nohы 
do peca tam daƚ IP13. Daƚo sia na sťiƚ MK20 
� ‘dawać, używać’. Tak skoru dawałi na toto 
[na łaty do kierpców] OK21 � ‘dawać, poda-
wać’. Daj, idyj tam, idyj daj żerty korowam! 
Daj soƚomы! Daj sina! no i tam no, tak OK21 
3. ‘zapłacić’. Za koƚo trea bыƚo datï piatku 
IP13. Takыj torh bыƚ o, chto bilsze dast jak 
torhuwały. Jak obiciaƚ tam simdesiat zƚotыch 
za totu sztuku, no to druhyj już bilsze ne daƚ 
OK21 4. przen. ‘przynosić (korzyść)’. Uci im 
dawały wełykyj dochïd, bo robyłï bryndzu, 
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dawno derewo

sыr IP13 4. przen. ‘dawać, stawiać’. Persze 
ne dwuji dawaƚ, łem jak ne znaƚ czыtaty, to 
buh ho po rukach MP23 ◈ dawaty/daty (sy) 
rady zob. radы (sy) dawaty/daty ◈ dawaty/
daty żerty zob. żerty

dawno ‘dawno, dawniej’. Poƚotno spy-
skie, hrube takie, ałe to już dawno PW12. 
Dawno serpamï żały. Dawno bыłï szwaľi 
takы. Orałï dawno bыkamï IP13. Dawno 
mały denekotrы i swojej robotы farbuwanы 
(spidnyci) OK21. Dawno każdyj den pekły 
(chlib) MP23. Dawno bыłi takы stodiƚkы na 
poľach HW25 ◈ ne do dawna ‘do niedawna’. 
Do teper bыƚa krыta chыża w Sankowi, ne 
do dawna IP13 ◈ dawno, dawno ‘bardzo 
dawno’. I dawno, dawno chodyły tu desi do 
Żdyni PW12 → persze, najpersze

de ‘gdzie, gdzieś’. Czasami sia dagde 
preszƚo de na insze seƚo. Ne znam de to jest 
OK21. I biłyły, de tam byƚa zemla. Tam 
protiaƚ, de uważaƚ, de ďira ma bыti. Te 
prawdywi de chto chotiƚ, tam zberaƚ. Chocby 
pryszƚo i kupiti, to iszczy jes de MP23 → desy 
2. ‘dokąd’. A de? A de? – Do pana chodyły 
do Sankowy MP23 

deinde ‘gdzie indziej’. A iszczy deinde to 
nazywałï, to chodyłi w wyszywanыch tыch. 
A deinde jak nazywałï ne znam OK21

dekoły zob. dakoły 
dełykatnisze ‘delikatniej, bardziej kultu-

ralnie’. Ucia sia honït tak po prostu, ale tak 
kus delikatnisze tak: chocze barana PW12. 
Chыża, chod do chыż! Teper kus tak deły-
katnisze sia radyt no, no tota chыża to już 
ne jest modna IP13

dełykatniszыj ‘delikatniejszy, tu: cieńszy’. 
Piznisze już dełykatnisze szыły takы kapotы 
IP13. Paczisne to tam, to byƚo takie hrubsze, 
a toto z łenu, to już byƚo takie dełykatninsze 
[!], to z toho z łenu to szyły chƚopim koszeľu 
AK20. (Połotno) łeniane to bыƚo deľikatni-
sze OK21

dełykatnыj ‘lepszy, elegancki’. Hneska je 
ubrania dełykatne, jest tak OK21

den ‘dzień’. Na druhyj den chľiba ne bыƚo 
IP13. Ciƚyj den-em żaƚa żыto serpom za zƚotyj. 
W każdyj den sia pekƚo chlib. Dawno każdyj 
den pekły MP23 ◈ szto dnia ‘codziennie’. 
Szto dnia, pekły chľib szto dnia. Szto dnia 
sia palyƚo i chľip szto dnia lude pekły IP13 
◈ w den 1. ‘w zwykły dzień’. No w den, w den 
tak ne chodyły w tыch wełykыch chustkach, 
ałe tak o, do cerkwy, to każda braa chustku 
wełyku, tak sia zawywaƚa, ï tak iszƚa do cerkwï 
PW12 2. ‘w ciągu dnia’. Jak bыƚo stati w den, 
to w den, ałe w tim dny musiƚa namoƚotï 
i zrychtuwatï na chľib IP13 ◈ każdyj den 
‘codziennie’. Weczirkы – ciƚyj pist, każdyj 
den HW25 → sztoden

dence ‘pokrywka’. Kapustu do boczkы, 
deńciami sia pryƚożыƚo, kameniom, żeby ona 
byƚa sia trymaƚa dobrï JS18 → denko

denekotrыj ‘jakiś, niektóry, pewien’. Dene-
kotrym tiażko. Tam mały take stajankы, ałe 
postawene denekotrы dobri IP13. I ľude iszƚy 
tam denekotry [do Rosji] MK20. Denekotrы 
maly studni. Mały osibne take denekotrы pobu-
duwany, takы nazywały sia sypanec OK21

denko ‘pokrywka’. Tak denka poƚożu 
i prïƚożu [na szmatę na kapuście], to ja ne 
muszu spraŵljaty za jedno jej, bo ona mi sia 
ne psuje, a jak samoho deńcia, to ona sia 
psuje K-4 → dence

derewianыj ‘drewniany, z drzewa’. Wiz 
derewiane osi maƚ IP13. Żoƚobы derewianы. 
A tu bыłi ï drabïnы derewianы robłene. Dere-
wiany wozы, to bыƚo z derewa zrobłeno OK21. 
Pƚuh bыƚ derewianyj MP23. Pościl, takы ƚawkы 
koƚo ścinы het byli, derewianы HW25

derewo 1. ‘drzewo (rosnące)’. Derewo: 
jałycia, smerek, sosna, ałe sosna maƚo, w nas 
sosna maƚo rosła. Ony (hłiwы) rosnut po takych 
derewach, na buku tam. Kupa z kaminiam, na 
tij kupi derewo wyrosƚo IP13. Moch zberałï, 
pereważni pid derewamy rosƚo take OK21. 
Tam rosƚy tak lem sosnы, jaƚyci, smerykы, 
bukы JZ22 2. ‘drzewo (nazwa ogólna), drewno 
(materiał), drewniana część’. [W pługu] 
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derty dira

łem toto derewo bыƚo okuty blachom IP13. 
[Bodenka] to bыƚo take z derewa OK21. 
A derewo każdyj maƚ swoje MP23. To wszыtko 
bыƚo z derewa. Hriadkы, take derewo IP13 
3. ‘bal, belka’. Na totu kobыłyciu wysadżały 
derewo i jeden chƚop stojaƚ do horы na tim 
derewi. Tam daji iszczy po jednim derewi, 
potim tak zwanы daje pƚatwi. Z derewa zbudu-
wana tak jak i stajnia, jak i dom, jedno derewo 
za druhыm ïszƚo IP13. Pidwałina tak; no ji 
piznisze derewo, zwiazkы takы dawały OK21 
4. zbior. ‘drewno, bale’. Tu de je sumczi, już 
korotcze daje derewo, żebы wyhlady wytiah 
IP13. Oni rizałï na chыżu derewo MP23

derty 1. ‘drzeć, wyrywać’. Tak sy kudƚы 
derły IP13 → poderty 2. ‘drzeć pierze’. Rukom 
dre sia i sia kƚade piria desï do czohosï PW12 
→ oderty 3. ‘drzeć, rozdzierać’. Ŵoŵk tak 
der pazuramy tut, zadnima nohamy PW12 
→ zderty 4. ‘rozdzierać, rozłupywać (o drze-
wie)’. [W płocie] derte na dwoje bыƚo dereŵo, 
i tak jedno pomedże druhe PW12 → rozderty

derty sia 1. ‘wydzierać się, drzeć się’. Drut, 
ďity jak sia tak o, że sia drut: no budete sia tam 
hadы derty tak? JZ22 2. ‘kłócić się, sprzeczać 
się, wadzić się’. Bortne... nykoły ne derły sia 
z Polakamы, żыły w zhodi, pereważno żыły 
w zhodi IS23

derżak ‘kij do wyciągania wiadra ze studni’ 
No i treba byƚo ťiahnuty tak toj derżak, i wodu 
naberaty... tom znaƚa, alem już pozabywaƚa 
jak zwaƚy toto, no MK20

des zob. desy
desiatero ‘dziesięcioro’. Bыłi take, szto 

i desiatero dzitï bыƚo OK21
desiatka 1. ‘dziesiątka; dziesięć snopów’. 

Rano już bыłi postawłene desiatkы o. Jak 
powiazały, to kƚały w takы desiatkы zerno 
OK21 2. ‘dziesiątka, dziesięć złotych’. Zawiuz 
czwertku [drewna], to mih desiatku wziaty 
IP13

desiatыj snip zob. kosyty
despekt ‘ubliżenie (?)’ ◈ na despekt ‘żeby 

dokuczyć, dopiec’. No abo na despekt, abo na 

zƚist. No na despekt, żebы mu tam sztosy o, 
dokuczыty z czыmsy, no JZ22

desy 1. określenie miejsca ‘gdzieś’. Teper 
ľudy sijut pszenycu, ï żыto, ï desi sia rodyt. 
To tam desi zo Sƚowacji cy z Wengier totы 
kapeľuchы PW12. (Pidpeńkы) desi po pnia-
kach. Tu desï tak, to bыƚa taka partycia. 
Korowa sia dojit desi, a perestaƚa sia dojiti 
IP13 2. określenie niejasności ‘gdzieś, jakoś, 
około’. Mama powisiły desi na moroz [kieł-
basę]. [Przy wysiedleniu] na każde seƚo dałï 
po jednij rodyni, a najbilsze dwi, desi OK21. 
I desi weczerami zïszƚy sia chƚopci na seľi, śpi-
wały sobi HW25; też des. [Jakie piece kiedyś 
były?] Jak teper des IP13 → dagde, de

dewiatsot ‘dziewięćset’. Tisiacz dewiatsot 
trynadcatoho roku IP13

diakuwaty ‘dziękować’. Gazda może na 
hoƚych koľinach klakati i diakuwaty Bohu IP13

dido 1. ‘dziadek’. To jej ďido. Didu, ďidu! 
Didu, zahrajte nam! IP13. Za moho ďida 
woŵkы chodyly koƚo chыżы JS18 2. ‘dzia-
dek, przodek’. Starszы totы ďidowe odtamtal 
wyorałï si tak prosto taku, bыkami wyorałi 
rowok OK21 3. ‘dziadek – o osobie starszej’. 
Może wы by, ďidu, poradyƚ? Mi ďido powi-
dat. Tak ďida zzywały. Nareszti ďido powidat 
tak... IP13. Starы ďidы tak chodyłï ostryżenы 
HW25 → diduś

diduś ‘dziadziuś (o osobie starszej)’. No 
ta szto wы ďidusiu chotiły? Wы bы ďidusiu 
poradyły tomu? IP13 → dido

dijna ‘dojna (o krowie)’. Korowы, szto 
bыły dijne PW12

diłyty ‘ Masƚo mama pozberaƚy tam, i do 
tereƚyka, i byƚo ďiƚyty ciƚyj den, byƚo ďiƚyty tak 
o MK20 → podiłyty

dira [w wymowie też: gira] ‘dziura, otwór’. 
Tu h poẘaľi byƚa taka ďira ẘyrizana PW12. 
Tam protiaƚ, de ďira ma bыti IP13. Dzwiniata 
– bylï dwi totы girы, w jednim jedno, w dru-
him druhi JS18. W tыch żoƚobach bыłi dzirы 
werczenы ï tam ƚancug prychodyƚ do toho, do 
tej girы OK21 → dirka, diroczka
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dirka dneskы

dirka zdrobn. ‘dziurka, nieduży otwór’. 
I ẘżycznyk byƚ takyj, szto ẘżyci skladaly, 
tam ďirkы take byly JS18. Młinec... w seredï 
nu bыƚa ďira tam zrobłena... po krajoch tu 
naokoƚo bыłi porobłenы totы takы doƚkы, 
takы ďirkы... doszka i tam bыła ďira zrob-
łena. Takyj towczok z ďirkami OK21 → dira, 
diroczka 

diroczka zdrobn. ‘dziureczka, otworek’. 
Taka bыƚa wыdobana ďiroczka TW22 → dira, 
dirka

ditwora ‘dzieciarnia’. Czasami sie tam daka 
iszczy ďitwora zbyra, ani ne znajut śpiwaty 
tak, jak treba PW12

dity ‘dzieci’. I takы o ďity rozmajity chodyły 
tak o, kupkamy sia zbyrały śpiwałï PW12. 
(Sыr) na poƚe ďity sy braƚy MK20. Zberały 
rumianok na żoƚudok dla ďity OK21. No to 
tam bыƚo już dwi ďity, a nas bыƚo, tak szto 
nas bыƚo trojakы-ďity, to byƚo dewiat ďiwczat, 
sztosï z piato chƚopcy. Szestero dity zostaƚo. 
Dity chodyły do szkoły ta, tom sia wczыƚa 
koło ďity. Win ma ťiż osmero ďity MP23. 
W chыżы bыƚo piatero albo semero ďity. To 
ďity spały i po tыch ƚawkach, i na prypecku, 
i na pecu HW25

dityna ‘dziecko, małe dziecko’. Ditynu 
kstyły jak o, po urodżeniu, no PW12. Jak sia 
ďityna wrodyƚa, to za kuma prosyły szisnadcet 
kumiw IP13. Dityna musyt spati MP23. Cïcku 
daƚa, ďityna sie nassaƚa. Persze ďiwczata sie 
tak bojałi, żebы ne maƚa ďitinы HW25

ditynstwo ‘dzieciństwo’. Ne maƚ any wit-
cia, any materi od ďitynstwa AK20

ditysko ‘dzieciak’. A mы bыły take ďityska 
IP13. Jim tam takы o ďityska dokuczaly 
MW23

diwcza 1. ‘dziewczyna, dziewczynka, 
panna’. Były weczirkы ï ďiŵczata barz 
ochoczo chodyły. Chƚopci ciƚuwały, a jak 
ďiŵczata... IP13. Chƚopci karty hrałï tam ï 
fľirtuwały z dziŵczatmi OK21. To byƚo dewiat 
ďiŵczat MP23. Tu bыƚo tыch chƚopczыskiw, 
tu ďiŵczat, jak droŵ. Diŵczata priałï, plelï 

HW25 2. ‘córka’. Dziŵczata sie już poodda-
wały MP23 → diwczыna, diwczatko, diwka 

diwczatko zdrobn. ‘dziewczątko’. Ostat-
nie ďiŵczatko wam podarujeme [z zabawy] 
K-4 → diwcza

diwczыna ‘dziewczyna, panna’. Pryjszoƚ 
daki tam, szto maƚ doma zemľu, mih sia 
ożenïti, to [z] doma wыhnałi ďiŵczыnu HW25 
→ diwcza

diwka 1. ‘dziewczyna’. A ďiŵkы już potim 
maly bľuzkы. A dawno to ďiŵky tak chodyły, 
jak i babы. Tak iszƚa ďiŵka do cerkwy PW12. 
Chƚopci pryszły, kawaľerы bыti, a ďiŵkы 
kopały hłïnu. A tam noczuwałï pannы, ďiŵkы, 
a kawalerы tam iszłï, tam na weczer bыƚ śpiw, 
ohni kƚały IP13 2. ‘córka’. Sыn i ďiŵka. A win 
maƚ try ďiŵkы PW12. Moja ďiŵka hmerƚa. 
A na ďiŵku bыły zƚы, aż bы sia ne oddaƚa 
tak MP23 → diwcza

diwoctwo ‘panieństwo’. No ji tudy ji zawy-
waty do komory. Tak, ne w chыży, znimajut 
ji tot winec, to już już po ďiwoctwi, i woƚosia 
ji zakruczajut, skƚadajut chustku K-4

diwuwaty ‘żyć w panieństwie (w pio-
sence)’. Woľiƚa ja maty swij wik giwuwati 
(że woľiƚa bыti ďiwczыnom), jak toho neľuba 
sokoƚom nazwati HW25

diżeczka ‘mała dzieżka’. A ďiżeczka to 
bыƚa... tam skƚadały sыr do toj ďiżeczkы dere-
wianoj MW23 → diżka 

diżka ‘dzieża, dzieżka’. Mama ciƚu taku 
ďiżku na zymu tej bryńdzi nam skƚadaƚa MK20 

dneska [częsta wymowa: hneska] ‘dziś’. 
Barz sobi pomahaly, duże ľipsze jak hneska. 
Harszcze wyroblały jak hneska. Dneska z toj 
kudyłi jakosy maƚo toho. Hneska ľisami zarosƚo 
IP13. Hneska pomahajit samo żыtia. Ja już 
hneska stara baba MP23. Chto tam maƚ lampu 
jak hneska HW25 → dneskы

dneskы [częsta wymowa: hneskы] 
‘dzisiaj’. Hneskы. Pekły ne tak, jak hne-
sky peczut. Hnesky nedobre, hnesky ľude 
powidajut że toto nedobre, tamto nedobre 
PW12 → dneska
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do dokoła

do 1. ‘przed’. Tu do wojnы barz każdyj 
biduwaƚ IP13 2. ‘do’. Ne do poznatia jake bыły 
tamtы rokы IP13 3. ‘w’. Teper [zmarłego] 
wberajut do ubrania, a towdï, powidam, jak 
chto maƚ PW12 ◈ do kupy zob. kupa ◈ do 
teper zob. teper ◈ do toho ‘na tym’. To bыły 
takы, szto znały sia do toho PW12. Trea już 
kus sie znatï do toho MP23

dobaty zob. dowbaty
dobawyty ‘dodać’. Iszcze ja dobowlu [!] 

swoje MP23 
dobraty ‘dobrać, podebrać’. To oni już 

znałi sia na tim jakohꞌo, jakyj kamin do toho 
dobratï OK21 

dobraty sia ‘dobrać się, dostać się’. Śnih 
taki byƚ tu o, riŵno z wyhľadom, to trudno 
byƚo sia dobraty do ŵody JS18

dobri [-ŕi] 1. ‘dobrze’. Znam dobri jak 
bыƚo PW12. Żebы snopok dobri zawiazatï. 
Lude znały, że tak dobri i już. Dobri pamia-
tam IP13. To wыż dobri znate wszыtko OK21 
2. ‘dobrze; mocno, bardzo; fest’. Chudoba 
hoƚodna bыƚa dobri PW12. Tam mały take 
stajankы, ałe postawene denekotrы dobri, bo 
ťiż kыczkom dobri nakrыtы. Trea bыƚo dobri 
narobytï sia IP13. Fukƚa dobrï do fl eszky 
ï łetït misce tote, szto ďityna MP23

dobrota [?] ‘dobrobyt’. Taka tam bыƚa 
dobrota h Ameryci, że pryszƚy do kurnoj chaty, 
taka dobrota bыƚa h Ameryci PK23

dobrыj 1. ‘dobry’. A to łem musiƚ bыti dobryj 
majszter. Lude uważały za barz dobre IP13. To 
zależaƚo ot pohodы bыƚo, jak bыƚa dobra pohoda 
to try dny [schło zboże] OK21 2. ‘dobry, smaczny’. 
Wszыtko sia jiƚo, szto bыƚo i wszыtko bыƚo 
dobre PW12. To jakyj to dobryj sыr, same zaraz 
hrudka, hrudka tota taka IP13. My szto takы 
dobre napekly, nawaryƚy, to już na śwato MK20

dobywaty ‘dobijać, dodawać ubijając 
(?)’. Jak zawiazały tak zwanы spidkы, per-
sze sztыry belkы zƚożыły, potim już hłyny 
dobywały TW22

dochtor ‘doktor, lekarz’. Dochtory bыłï, 
łem do dochtoria to maƚo kto iszoƚ IP13. Do 

dochtoria jak zachworiƚ JS18. To mi operuwaƚ 
na Krynycы, dochtor. Chƚop jednu korowu maƚ, 
to maƚ piti dati dochtoriowï [jako zapłatę], 
ta j hmer. Odchodyt misce, to persze misce, 
to teper dochtory odberajut MP23 → likar

dodrapaty sia ‘dojść do czego drapa-
niem’. (Woŵk) do tыch nыrok tam sia desï 
dodrapaƚ PW12

dojdż ‘deszcz’. Po lemkiŵskы: dojdż, ne je 
dojdżu PW12. Dojdżы bыƚy, a pastuch musiƚ 
korowы pasty i na dojdżu MK20

dojichaty ‘dojechać’. Tam daľsze ne byƚo 
zymy, i już doroha byƚa czorna, my dojichame, 
ale dobri byƚ chƚop, pożyczyƚ nam woza PK23 
→ jichaty

dojity ‘doić’. Dojit sia. Tam korowы cho-
dyt dojitï. Gazdynia ma[ƚ]a totu robotu: tam 
korowы dojiti... i to dwa razy abo try razy, 
znaczыt, jak kto dojiƚ korowы. Ne z peredu 
sia dojiƚo, zo zadu IP13 – Eee zo zadu, chto 
chotiƚ z zadu, ja z peredu dojiƚa MP23. Do 
widrij [!] dojily JS18 

dojity sia ‘doić się, dawać mleko’. Korowa 
sia dojit desi, a perestaƚa sia dojiti, abo 
kыrwiom sia dojit IP13. Ona ľipsze korowy 
chowaƚa i korowy sia jij dojiƚy PK23

dojka ‘wymię’. Jak maƚa ucia neraz i troje, 
to sia plekaƚo pid uciom, ona mala lem dwi 
dojkы, to jedno posisaƚo i sia ho prytrymaƚo 
i druhe... K-4

dokaz ‘dowód’. Dokaz samyj. Ja wam chotiƚ 
daty dokaz, że czariŵ ne je. Bom chotiƚ maty 
dokaz IP13

dokazaty ‘opowiedzieć’. To ani jałycia ne 
dokaże IP13

dokładni [-ńi] ‘dokładnie, ściśle’. Ne znam 
dokƚadni jak sia nazywaƚ. Spidkы, wkazuju 
dokƚadni o, spidkы IP13. To sia nazywaƚo 
towczok zdaje sia cy szto, ale dokƚadni ne 
powim. Ja toho dokƚadni nie znam; znam, 
że zberały rumianok OK21

dokoła ‘dokoła, dookoła, wokół’. W nas 
normalni oraƚ dokoƚa zahonu. Dыrwa dokoƚa. 
Takы dokoƚa sia drow nakƚaƚo ï żebы suchы 
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dokuczaty doroha

bыły. Zawertiƚ w jednim i w druhim i prybywaƚ 
do kupy, i dokoƚa, dokoƚa IP13 → dookoła

dokuczaty ‘dokuczać, przeszkadzać’. Pizni-
sze już babam dokuczaƚo: maszыnkamy ne 
zberały ta jak teper. Piznisze dokuczaƚo ludiom, 
no to na wozoch sia wozyƚo już jafыrы IP13. 
Tak jedno druhomu dokuczat JZ22

dokupyty ‘dokupić’. A to dla sebe na chľib, 
ale to zawsze tak bыƚo, że brakuwaƚo, to sia 
dokupyƚo OK21 → kupyty

dola ‘los’. Neszczasływa doľa neľuba ľubyti 
[z piosenki] HW25

dolaty ‘dolać‘. Dolaƚam ťiż wodы i sia 
waryƚo na ohny MK20

dołok ‘dołek’. Młinec... tam bыła ďira zro-
błena i tu byƚ takyj druczok wƚożenyj, wƚaśni 
do toho doƚka OK21 

dołon ‘dłoń’. Tota basanunka bыƚa takoj 
szыrokosti o, jak tota doƚon PW12

dołoto ‘dłuto’. Kameniary take maƚy doƚota 
i take szpicy żeľizny PK23

dołożыty ‘dołożyć, dodać’. Żebы iszczы 
doƚożыłï [do renty] MP23

dołyna 1. ‘dolina’. Tam gestapowci bыły, 
tam dołyna smerty, tam bïły ľudej IP13 
2. ‘dolna część, dół czego’. Z peredu fartuch 
takyj bыƚ, z dołyny była taka partycia szыroka 
biƚa. Socha... z dolïny sia wbywalo do zemlï 
i koo toho sa kƚaƚo kopu taku PW12 3. ‘dolny 
koniec wsi’. Tu bыłi na dołyni, jedny tam na 
seredyni OK21 ◈ (w) dołynu ‘na dół’. Chodyƚ 
cy z hory w dolynu, cy z dolynы w horu, a bil-
sze z hory w dolynu iszoƚ. Kistka w dolynu, 
a tu zasywky pid kistku PW12. Mykoƚaj 
szmaryƚ w dołinu pid nohы IP13. Jedna sia 
wydaƚa tam dolïnu. Szkoƚa bыƚa tam dołïnu 
MP23 ◈ na dołynu ‘na dół’. Byƚa ƚancuch 
[w studni], pustyƚ na dołïnu, nabrało wodы, 
krutył na tim, wыtiah na horu. [Czuha] bez 
płeczы maƚo takы torokы na dolinu puszczenы 
OK21 ◈ na/w dołynu przen. ‘(liczyć) do 
tyłu’. Zadhuz sia [liczy]: dewiat, wisem, sim... 
w dołynu IP13. Od desiat w druhu storonu: 
desiat, dewiat, wisiem, sim, i to na dolinu 

OK21 ◈ oraty w dołynu ‘na dół, w dół’. Ï oraƚo 
sia ï w dolynu, to jak bыƚo, ï orałi na zahonы 
IP13 → w horu–dołynu 

doma ‘w domu’. Doma to byƚo swojej roboty 
szыtko. Doma to kierpci nosiły. Prawi że każda 
wrodyƚa doma PW12. Doma bыłï babkы totы, 
kotrы poƚożnы. Kamin sia obroblaƚo doma. 
Ja wszыtko robyƚ sam doma IP13. Doma ne 
znały, dem piszƚa, aż im pysaƚa de je MP23. 
Daki tam, szto maƚ doma zemľu, mih sia 
ożenïti HW25 

domiw ‘do domu’. Tyma zabawamy 
sia wybawyly, iszly domiŵ, i  już PW12. 
[Z zabawy] po piwnocы domiw prychodyły. 
Pryjszła domiw. Pryszoƚ domiw IP13. Nas 
bыƚo sztyri ďiwczыnы, ne prïnesłyzme domiw 
ďitinu nikotra HW25

do oczыj zob. oczы
dookoła ‘dookoła, wokół’. Oplicza... tak 

bыo dookoƚa okrojeno PW12. De sia dыrwa 
kƚaƚo het dookoƚa chыżы, żebы bez zymu... 
MP23. Stojały tak po chыżы dookoƚa HW25 
→ dokoła

do ostatku zob. ostatok
doptaty ‘deptać’. Brat byƚ takyj hrubyj 

chƚopec, to win nohamy doptaƚ [kapustę 
w beczce] K-4 → prytoptaty

doradyty zob. doradżaty
doradyty sia ‘porozumieć się’. Z wamy 

ne doradyt sia JS18 → radyty
doradżaty ‘doradzać, radzić’, dok. dora-

dyty. Chtosy doradyƚ, żebы robytï taku pariŵku 
[choremu koniowi]. Bыly takы lude, szto 
doradżaly. Tak doradżaly, szto to treba abo 
tamto PW12

dorobyty sia ‘dorobić się’. Taki szto sia 
ożenyƚ, to ne mih bыty od razu bohatyj, bo 
jak, musiƚ sia dorobïtï JS18. A to trea kus 
porobyti, żebы sia dorobyti. A to tak sia ne 
dorobit skoro OK21

doroha 1. ‘droga’. Znaƚ dobri dorohu, tu 
doroha jest, pideme PW12. Doroha bыƚa popid 
samyj ľis IP13 2. przen. ‘wyjście’. Nakrutyły 
kыczkы, a to dos ciażka praca bыƚa, no ale 
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dorohыj drabyna

musily, ne bыƚo inszoj dorohы, ï tыm wkrыwałï 
OK21

dorohыj ‘drogi’. Koraľi prawdywy to bыły 
dorohы PW12. Tot kieľiszok [eteru] to ne takyj 
tam dorohyj IP13. Toto [haft owane] takie 
dos dorohe bыƚo i dorohe jest OK21; st. wyż. 
dorohszыj. Skoru ne porizaƚ, ta doroksza JS18

dos zob. dost
dost, często jako dos ‘dosyć, dość’. A ji h 

Polszczы bыƚo toho dos [eteru] IP13. Psze-
nyci mam dost JS18. Dost takie proste bыƚo. 
To bыƚo dost trudne. To paru ľitor oľiju tak, 
że bez jake dwa, try misiaci to starczыƚo dost 
toho OK21. Tak-em sy dos hrubo pamastyƚa; 
dos mi tota magarina smakuwaƚa. Jak-em 
kupya dwa michы żыtnej [mąki], try psze-
nycznej, to-m maa na prawi na pitora roka 
dos MP23 → dosta

dosta ‘dosyć, dość’. Dosta ľuby[ƚ]a czыtaty, 
to tak gazety MP23 → dost

dostaty zob. dostawaty
dostawaty ‘dostawać, wydostawać, otrzy-

mywać’, dok. dostaty 1. ‘dostawać, otrzy-
mywać’. Win dostawaƚ, toho ne pamiatam 
otkal win maƚ totы bilety OK21. Chotiƚ mi 
napysatï, że dostaƚ łyst MP23 2. ‘wydosta-
wać’. Toto ne isniƚo, żebы ja tela ne dostaƚ 
[‘wydostał’ – przy porodzie] IP13. [W drabi-
nie przy żłobie] bыłi takы szczebłïkы, tak że 
ona, troszku dostaƚa korowa, ałe tak duże ne 
wыtiahƚa na ras OK21 3. ‘dosięgać’. Trochu tak 
toto [garnek] pid pałeniskom dostawaƚo, szto 
ohriwaƚo ï tak sia hotowiƚo OK21 ◈ dostaty 
wrokы zob. wrokы

doszczka [wymowa też: doszka] ‘deska’. 
To bыƚo wełykie, o tak doszkы bыły PW12. 
Już maƚ het obyto doszkamï. Doszka taka byƚa 
koƚo peca, a pid tom doszkom to zwanyj zape-
cok IP13. Pniakы robyly z doszczok takich [?] 
JS18. Kƚałi jednu, a tu bыƚa szczeľinka taka, 
i druha doszka na tretiu na wercha tak, że 
zakrыwaƚo wszыtko. Doszkы try zbytï: pid 
spid i dwi na boci. Piźnijsze oni doszczok 
narizałi OK21 → doszczoczka

doszczoczka zdrobn. ‘deseczka’. I nakƚaƚ na 
toto, o tak, doszczeczok [!] IP13. Totы hrybы, 
i taka byƚa doszczeczka, wыczыstyƚam, i sia 
wsadyƚo, żeby sia wыschƚy, jak już po chľibi, 
do peca MK20 → doszka

doszka zob. doszczka
do teper zob. teper
do toho zob. do 
dotrymuwaty ‘zachowywać’. Mama pist 

dotrymuwaƚy MK20
dowbaty [wymowa: dobaty] ‘dłubać, 

wydłubywać’. Na tыch dwoch ostatnich [bel-
kach w bronie] bыƚo dobane take, że bыƚa 
taka ďira i tu ďira OK21 → wыdowbaty

dowh ‘dług’. Żebы-s toho konia ne 
wыchudyƚa, bo może ho budu musiƚ pro-
daty na doŵh AK20

dowho ‘długo’. Jak win (gont) zateruwany, 
to win straszni dowho bude IP13; st. wyż. 
dowsze Woŵkiŵ dowsze ne bыƚo, a pak sia 
pojawily już PW12

dowhыj ‘długi’. Dowhyj obrus takyj. Pry 
tim kowniri bыły torokы takы dowhы, o PW12. 
Dыrwa siahowy takы meter dowhe IP13. 
Spidnycia taka ne barz dowha HW25; st. 
wyż. dowszыj. Persze chybaľ były doŵszы 
dnы: w każdyj den sia pekƚo chľib, w każdyj 
den sia moƚoƚo na tot chľib no, i nosyƚo sia 
jisty na na tot werch, abo na tot AK20. Bыłi 
dowsze weczerы. (Cipы) mały dwa kыji, takыj 
jeden bыƚ korotszыj, druhыj dowszyj OK21 

dowsze zob. dowho
dożыnkы ‘dożynki’. Dożыnok maƚo bыƚo, 

na dożыnkы bыłï za bidnы, hpekły placka 
no ji nazywały dożыnkы, no. Totы dożыnkы 
bidnы bыłi OK21 

dożыty ‘dożyć’. Jakosy bidnyj żыƚ i do 
smertï dożыƚ AK20

drabyna 1. ‘drabina do wychodzenia na 
strych’. Były drabïny takы, ne byƚo schodiŵ 
ta jak teper, wchodyƚo sia: wыjd na drabynu! 
AK20 ◈ wełycz jak drabyna. Win taki weƚycz 
jak drabïna. [A jak diwczyna?] Tiż tak, ale 
tak do oczy ne można byƚo powisty, bo to ťiż 
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drabynka druhыj

obraza, że drabïna; no chyba zƚyj byƚa na nioho, 
tak jeden druho: tы drabyno K-1 2. ‘drabina 
do karmienia bydła’. Takы maly drabynы 
porobleny kolo ścinы... To sia pidkƚadaƚo zas 
za drabynu, żebы o żerƚo PW12. Żoƚobы, a tu 
bыłi ï drabïnы derewianы tu robłene OK21 
→ drabynka, stajnia 

drabynka 1. ‘drabina w wozie’. Bukowyj 
lyst nahrabaly, naƚożyly, w drabnykoch takych 
na ŵozi naƚożyly, obstawľaƚy hoƚuziom, żeby 
sia ne rostriasaƚo K-4 2. zdrobn. ‘drabinka na 
siano w pomieszczeniu dla owiec’. Uci tam 
maƚy drabynku, tam sie im dawaƚo kostriciu 
PK23 → drabyna

dranka ‘deseczka, łata (?)’. Byly try totы 
perehorodы cy dwi, try peŵno bыƚy, szto 
iszƚa tak tota dranka tu i tam, i zas tu PW12. 
Dranka to jakysa doszczeczka, może nepo-
tribna, dranku, tak podaj mi tam dranku 
totu, abo sztosï takie, taka si doszczeszka, 
taka dranka MW23

dratow ‘dratwa’. Dratow nazywały, toto 
dratow takы dla takыch, szto szыłi, tak ridko 
poszыƚ OK21

drełych ‘drelich, rodzaj płótna własnego 
wyrobu, gruba tkanina o splocie ukośnym (?)’. 
Zo swoho robłene, ałe to bыƚo już specjalne 
robłene, nazywały abo drełych abo cwełych. 
Drełych to bыƚo tak jakosi kruto robłeno tak, 
no ne, ja ne wytƚumaczu ałe to, ľude same 
robyły toto PW12

drełychowыj ‘drelichowy, z drelichu’. Babы 
nosyƚy, cwelychowy, drelychowы (obrusы) 
PW12

dribno ‘drobno; drobiąc’. Chodyt tam jak 
kura, o tak na dribno cy tam tohꞌo, aƚe tak 
ne byƚo żebы, bo to ťiż obrazyƚo bы że tak; 
o dribny krok i już, dribno chodyt K-1

dribnыj ‘drobny’. Wybyrały takыj spe-
cjalnyj kamin miahkyj, a dribne barz jaderko 
żebы maƚ OK21. Dribny krok K-1 

drit 1. ‘drut’. Ľitarnia bыƚa, mała szkƚo 
obuduwane takыma drotami OK21 2. zwykle 
w lmn. drotы ‘drut do robótek’. Pleƚo sia na 

drotach, drotykы takы byƚy, ihƚyci sia zwaƚy 
MK20 → drotyk 3. ‘kolec w szczotce do cze-
saniu lnu, wełny’. Kƚaƚo sie totu ŵoŵnu tu, 
na totы drotы, a druhy drotы bыly ta jakby 
na ťim o, i tak sia o terƚo, i toto sia tak ƚadni 
czesaƚo na ťim PW12

driżdżы ‘drożdże’. Driżdżi kupuwały, 
paczku driżdżi, to już sia tiszyłi IP13. Driżdży 
my ne dawały toŵdy, no łem kẘasu AK20. 
Kŵas trymaƚo sia, od kwasu do kwasu trymaƚy, 
żebы toj kwasok bыƚ ne na driżdżach, na 
kwasku MK20. Potim driżdżi ƚożu żmeniu 
suchыch... Potim mukы poƚożu pszennoj try 
ƚyżkы, żebы totы driżdży zrobyły MP23

drotyk ‘drucik’. Pleƚo sia na drotach, 
drotykы takы byƚy, ihƚyci sia zwaƚy MK20 
→ drit

drotы zob. drit
drowa ‘drwa’. Treba drow kupyti OK21. 

Tu bыƚo tыch chƚopczыskiw, tu ďiwczat, jak 
drow HW25 → dыrwa

drowno ‘drewno’. 1. ‘drewno, polano’. 
Pec, a tu taka, taka ďira o, i tu sia droŵna 
kƚaƚo MK20. Wziały wodы i nametały uhla, 
ale z jedneho drowna MP23 2. zbior. Wiuz 
abo dakie drowno na prodaj abo daku chu-
dobu PW12

druczok ‘żerdka, drążek’. [W drabinie] 
z jednej storonы bыƚ takyj druczok, i z druhoj 
storonы, i powerczeny bыłi takы szczebłïkы. 
Młinec... tam bыła ďira zrobłena i tu byƚ takyj 
druczok wƚożenyj wƚaśni do toho doƚka OK21 
→ druk

druhыj 1. ‘drugi’. Paczisne to bыƚo tak 
zwane, z kƚakiw, to jest toto druhe pria-
dywo. Ï to bыƚo tak do toj druhij wojnы IP13 
� ‘drugi, inny’. Jeden chƚop stojaƚ do horы 
na tim derewi, a zo spodu stojaƚ druhyj IP13 
� ‘drugi, następny’. Na tim grunti bыƚa kurna 
chыża ï jenna, ï druha IP13 2. ‘inny’. Ï moja 
mama takie nosïƚa i totы druhы takы babы 
nosyƚy PW12. Druhyj jes sƚabszyj zrokowo, 
a inszyj jes sylnijszyj OK21. Otec z Bortnoho, 
a mama moja, to ona tak z druhoho seƚa, 
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durkatydruhꞌыraz

z Hut MK20. Jak jest jedno takie, druhe takie, 
to już jak dobri, to dobri, a jak źľi, to si budut 
ciukaty MP23

druhꞌыraz zob. raz
druk ‘żerdź, żerdka, drąg’. Hriadka, takyj 

druk IP13 → druczok
druszlak [w wymowie druślak] ‘kami-

zelka’ ◪ Totы starszы to maƚy takы druślakы 
barz, takы... Druślak, druślak nazыwały, tak 
straszni byƚo duże guzikiw takыch bleszcza-
czych tu. To take bыƚo bez rukawa, bez toho 
no. To bыło take synie, bilsze synie jak grana-
towe totы takы lajbыkы takы mały starszы. 
A mołody już ni PW12 → kamizelka, łajbyk

druślak zob. druszlak
drużba ‘drużba na weselu’. Bыƚo dwoch 

drużbiw IP13. Drużbowe byly dwa, onï tam na 
seredyni stojaly stoƚa i śpiwaly JS18. Jak już zo 
ślubu pryjszłi, to towdï drużba sidaƚ na konia 
i iszoƚ brez seƚo i wchodyƚ do chыżы, de kazaly 
tam totы rodïczы HW25 ◪ Drużba takij byƚ, 
piuro maƚ, iszoƚ po seľi i prosïƚ, i maƚ rokazano, 
pryszoƚ pered wesiľom i tam chodyƚ, i sproszaƚ 
na wesiľa, prosyƚ, bo teper idut moƚodiata sami 
prosïtï, a persze byƚ drużba. I teper drużby sut, 
ale ne chodiat. No i prosyt na wesiľa i chto 
choťiƚ to piszoƚ, chto ne choťiƚ, to ne piszoƚ, 
jak i teper JS18 → drużok

drużbynы ‘? (jakiś zwyczaj związany ze 
ślubem)’. Treba najpersze szыtko ot poczatku 
do ostatku, jak drużbynы poťim robyly, jak 
swaszczыnы K-4 → swaszczыnы

drużka ‘drużka’. [Na weselu] bыƚo dwoch 
drużbiw i drużkы IP13. Drużkы byly, druż-
bowe byly JS18

drużok ‘drużba’. Drużkowe małi czerwenы 
basanunkы, takы „wstążkы” owiazane koƚo 
kapeľucha HW25 → drużba

dryhaty ‘skakać, podskakiwać, tańczyć 
(?)’. Tak śpiwaly krasota, szto aż czƚoweka 
dryhaƚo do horы PW12

dryk ‘część opliczy od szyi do pasa – bez 
rękawów (?)’. Oplicza... taka tu była kantka o, 
otale i tu bыł drik jak nazywały, drik, nazy-

wały toto drik, a tu kantka, tak bыo dookoƚa 
okrojeno, czasamy bыły takы falbankы, a cza-
samy tak prosto PW12.

drylnuty ‘popchnąć’. „Z tыm bom pidu 
domiw, tebe lыszu na berezi, a tebe dryľu do 
wodы” [powiedzenie przy wykupywaniu 
fantu] HW25

dryndaty ‘chodzić drobiąc (?)’. Chodyt 
tam jak kura o, tak na dribno, dribno cho-
dyt, że win dryndże tak na dribno, dryndże 
to tak od czasu do czasu już takie byƚo, aƚe ni, 
takoho ja ne tohꞌo. Może tam persze, a tak, 
jak ja ciamiu, to takie, no K-4

dub ‘dąb’. Dubы sut ťiż JZ22
dubowыj ‘dębowy’. Poťim sia hotowyƚo 

dubowu koru, i w ťi dubowi kori toto (skora) 
doŵho musiƚo bыty PK23

dubyna ‘dębina’. Wozы, derewiany, pere-
ważni z jasenia czy z buka, no, ï dubïna OK21

dudła ‘dziupla’. W seredyni dudƚa bыƚa 
MW23

dudławыj ‘dziuplasty’. Takie derewo 
dudƚawe czasom ona maƚa tu werch, maƚa 
zdorowyj, a w seredyni już bыƚo porochnawe, to 
bыƚo dobre, bo sia skoro daƚo wypałyti MW23 

duha ‘tęcza’. Duha jak bыƚo wydno to 
taku tenczu. Duha abo rꞌaduha tak nazy-
waly PW12. Teper to moƚodы bilsz nazywajut 
tencza, a persze to duha. Duha pje wodu, bo 
ona musyt, żeby byƚa duha AK20 → raduha

duhan ‘tytoń’. Duhan, toto szto w papirosu 
jest, to jest duhan MK20

dulary ‘dolary’. Duľary, abo szto IP13. No, 
no to douľary MP23 

duli ‘rodzaj gruszek’. Hruszkы to byly duľi 
nazywaly, takы koo domu chto maƚ, to byly 
duľi prekrasny, welyky, a h poly rużne byly K-4

dumaty ‘myśleć’. A ja sy tak dumaƚ... Ja sy 
dumam tak: ta szto to ja mam do tumaczыnia? 
IP13. Lude ne dumały ta jak hneska dumajut. 
Hneska dumajut, ma dwadcet rokiw, to szыtko 
chocze maty OK21. Tak-em si, si duma[ƚ]
a tak MP23

*durkaty zob. podurkaty
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durnycia dyczыna

durnycia 1. ‘głupstwo, bzdura’. Stopkы 
[zabawa] – no takie, durnycia byƚa K-4 2. ‘dro-
biazg, marne pieniądze’. (Jafыrы) za durnyciu 
sia prodawaƚo, piatnadcat groszyj ľitra MK20. 

durnыj ‘głupi’. Jak to bыƚo dakoły, to sie 
śmijut z toho, że ľudы bыły durnы. Ne bыƚy 
durnы, bo takyj czas bыƚ TW22. Pstruh je 
taki durny, od razu sy zima PK23

durszlak ‘durszlak’. Gazdynia wiďiƚa, że to 
już może bыty syr, ta do durszľaka, a z dur-
szľaka do szmatы MK20. To sia ne cidyƚo na 
durślaku, tylko musiƚa byty leniana szmata K-4

durślak zob. durszlak
duryty ‘durzyć, zwodzić’. Były takы 

znachorы, szto duryły ľudej, znate, może nycz 
ne znały, a duryły ta jak i teper, sut rużnы 
OK21

dusyty ‘dusić, uciskać’. Za chŵist zatihaƚy 
barzej i tak dusïly toto tak o, rukamy ťisnuly 
PW12. Skacze tak zaraz do dzecka, toŵcze 
i dusyt JZ22. Dusyƚy tot oľij, to try oľijarni byly 
w Bortnim MK23. No ji skƚadaƚy na hornec, 
na hornec druszľak, i do toho nasypaly toho 
syra, i ono, ne, ne dusyly ho, lem wiszaly na 
sztosï, żeby ono samo swojom syƚom odťikaƚo 
K-4 → wыdusyty

duty ‘dmuchać’. Persze to duƚa do fl eszkы 
[przy porodzie] MP23 → fuknuty

duże ‘dużo’. Ne tak duże nosyły basanu-
nok PW12. Bыƚo duże ľudi i nekotrы ne znały 
czыtaty, pysatï. Win sia duże najiƚ IP13. Te 
hory sia nazywaƚy? Duże bohato tak skazaty: 
i Mareszka byƚa, i Magurycz... MK20. Owec 
małi, i denekotrы duże OK21. W chыży duże 
ďiti TW22. To bыƚo duże dwadcet zƚotych 
MP23; st. wyż. wece. Ludy były proszeny, ałe ne 
proszenych wece byƚo. No a wece szto? IP13. Ale 
żebы wece dały... Ja iszczy daju soły, try ƚyżky 
oľiju ï wece nycz MP23; st. najwyż. najwece, 
nawece. Aby najwece chudobы wychowati. 
Najwece trï mały toho (owec) tu na horach 
IP13. Owes sijaly, nawece owes JS18 ◈ duże 
lipsze ‘lepiej, bardziej, znacznie lepiej’. Barz 
sobi pomahaly, duże ľipsze jak hneska. Tak, 

barz duże ľipsze IP13 ◈ za duże ‘zbyt wiele’. 
Sina za duże ne małï OK21 → bilsze, neduże 

dwerci 1. ‘drzwiczki (do pieca)’. Dwerci 
dadut JS18 2. ‘wejście do ula’. [Do ula] tu 
taki, taki bыƚ wchid, takы dwerci bыly PW12 
→ dweri

dweri ‘drzwi, drzwiczki’. Toto pidwałe tam 
iz dweryma od peca IP13. [W kurnej chacie] 
jak sia palyƚo, to dweri byly otworenы. Dweri 
majster robyƚ, kotry sie znaƚ na dwerioch 
JS18. Bыłi takы, szto dweri robyłï, o OK21. 
Musiƚam sï dweri otworyti, żebы mi iszƚo 
powitria MP23 → dwerci

dwiniata, też dzwiniata ‘dwojaki do nosze-
nia jedzenia (w pole)’ ◪ [Nosyły] w takych 
dzwiniatoch, takы dzwiniata bыly. Takie byƚo 
uľanы, wыrychtuwanы specjaľnы, to bylï dwi 
totы girы, w jednim jedno, w druhim druhi, 
a tu iszczy byƚo taki prykƚadok, to jasznycia 
byƚa JS18. Dzwiniata sia zwały, dwa takы 
totы były w kupi hłynianы, no i zbanoczkы 
dakы mały takы bilszy, meńszy, i tak nosyły 
to, szto zhotowyły AK20. Bыƚy taky, szto sia 
zwaƚy dwiniata, szto jeden horneczok i druhyj 
horneczok tak, i tak sia trymaƚo, a tu takie 
uszko byƚo, to tak w jedni ruci nius dwoje 
ideƚ, idƚo na pole no MK20

dwir zob. na dwir
dwojity ‘mówić w liczbie mnogiej (do 

rodziców, osób starszych)’. Hneska kumowe 
sobi ne dwojat, bo towdy „wы”, tak: kume 
„wы” IP13. No tu radiat na... dwojat jak to 
sia radyt, dwojit dakomu, to radyt na „wы” 
AK → radyty

dwyhaty ‘dźwigać; podnosić, ciągnąć 
(budować) do góry’, dok. dwyhnuty. Tot szczet 
[‘szczyt’] dwïho [!] IP13. Mene w każdyj den 
ne staty byƚo bańku dwyhaty AK20 Żebyste 
sia ne ważыłi dwïhnuti! MP23

dwyhnuty zob. dwihaty 
dyczыna ‘dzikie zwierzęta’. Teper wece jest 

dyczыnы JS18. Maƚo sijut i sadiat, bo barz 
chodiat dyczыna, dykы, takы dykы swyni, 
i nyszczat MK20
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dyk fajni

dyk ‘dzik‘. Persze dykiŵ tak ne byƚo PW12. 
Dykы chodyly do bandur JS18

dyka swynia ‘dzik, dzika świnia’. Bыƚy 
dykы świni PK23

dykun ‘dziki, nieśmiały’. Dykun szto tak 
od ľudyj wticze, ide tam to dykyj, win dykun 
takij K-1

dykыj ‘dziki, dziwaczny, nieśmiały, stro-
niący od towarzystwa’. Nazywaly tak, jak 
ďitynu: o to dykie takie, oj to dykun, aƚe tak 
mu ne powidaly, aha o dykun ide taki, win 
bude wtikaƚ, abo dyka ďiŵka od chƚopciŵ 
wticze, ona dyka K-1

dytyna zob. dityna 
dыchaty ‘oddychać’. Ne moż dыchatï PW12
dыli ‘dyle (podłoga w stajni)’. Pidƚoha 

taka to sia zwaƚo dыľi pid chudobu, dыľi JS18. 
Nazywały dыľi, derewo tesałi takы hrubszы, 
pereważni sosna, nazywały forstы takы, no. 
I tohꞌo, ï tak ukƚadały potim dwi, pid spid 
dały dwi derewa takы ï na toto kƚałi tak, ï 
prybywałï tam do toho. [Do czego?] Ľigari. 
Ľigari, tak OK21. Piszoƚ do stajni i totы dyľi 
tam, pidłohu, tam wыważыƚ PK23 

dыm ‘dym’. W dыmi budyly. Takы bыly 
chыżы, komyna ne bыƚo takoo, żeby iszoƚ dыm, 
lem prosto na chыżu iszoƚ PW12. W tim misci, 
bo potal dыm sidaƚ, to bыƚa taka partycia IP13

dыnia ‘dynia’. Dыni, tak wyhľadaƚo jak har-
buz jak toto wełykie takie, takie zełene OK21

dыrwa 1. ‘drwa’. Dыrwa dokoƚa. Takы 
dokoƚa sia drow nakƚaƚo ï żebы suchы bыły. 
Drwa, dыrwa, o, no IP13. Pyƚou rizatï, bo 
dыrwa [‘na drwa’] sia pyƚou rizaƚo. Sia dыrwa 
kƚaƚo het dookoƚa chыżы MP23 2. ‘drewno’. 
Ja dыrwa wiuz IP13. Tato iszoƚ z takыma 
dыrwamy na prodaj MK20 →  drowa, 
siahowыj

dziad ‘dziad, biedak’. Jak ne maƚ pola, to 
tak nazыwaƚy, że jes dziad JZ22. Persze jak 
ne maƚ poľa, to byƚ dziad MP23. Bidnyj jak 
dziad → komirnyk

dziadowyna ‘dziadostwo’. Taka dziado-
wina byƚa K4

dziadysko ‘dziadzisko (o biednym czło-
wieku)’. Jak dziadysko, no taki bidnyj K-1

dziobaty ‘dziobać, kopać (motyką)’. Dzio-
baly, okopuwaly, wszыtko motыkamï. Sadyly 
karpeľi rukamï, poťim dziobaly PW12

dzira zob. dira
dzwiniata zob. dwiniata
dzygar ‘zegar’. Mы dzygaria ne maƚy, susid 

maƚ dzygar taky, budzik PK23
dzygarok ‘zegarek’. Z frontu pryszoƚ po 

nas jakysy tam i opowidat jak to tam jest, że 
tam i dzygarok można wziaty IS23

E

ej ‘ej, hej’. Ej chľib robyƚy doma, no ta 
peŵni MK20

F

fabryka 1. ‘fabryka’. Zasadyły do robotы 
(w Ameryci) do fabrykы ï robyƚa IP13 2. przen. 
Bыły kameniary, ałe już sia skinczыłï, bo tu 
bыƚo źrudƚo, fabryka kameni IP13

fach ‘fach, zawód’. Maly tut ľude, maly 
fachы rozmajity JS18

fachowec nowsze? ‘fachowiec’. Tu sut 
fachoŵci rozmajitы JS18. Taki sia nazыwat 
fachowec, zna wszыtko zrobyty JZ22 ◪ Bыłï 
fachowci takы, jakы bыłï potribnы w seľi, to 
wszыtko bыƚo, bыƚ kowaľ, kotry wozy kuƚ, koni 
pidkuwaƚ, podkowы robyƚ, bыƚ taki szto robыƚ 
wozy, kolesa, znaczy sie, z derewa toto wsio szto 
potribne bыƚo, szafы, mebľi [!] takы jakы byłï, 
wszыtko bыƚo w seľi, ne tak jak teper, teper 
w seľi ne je, żadny fachowcy tu w naszim TW22

fachowыj ‘fachowy’. Tu fachowыch ludi 
bыƚo duże takыch w Bortnim OK21

fajka ‘fajka’. Fajkы bыƚy MK20
fajni [-ńi] ‘fajnie, dobrze’. Ne znały tak, 

żeby tak sztosi z toho zrobyty, tak fajni jak 
hnesky wyrabľajut PW12
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fajnыj frajirka

fajnыj ‘dobry, fajny’. To fajna kniżka 
PW12. Ta ona (hrudka) taka fajna, soƚodka. 
Hłiwы – barz fajne IP13. Fajnyj byƚ chľib 
AK20. Ona (ďiwczyna) taka bыƚa fajna sobi, 
rozwinena HW25

falbanka ‘falbanka’. Oplicza... czasamy 
bыły takы falbankы, a czasamy tak prosto 
PW12

falsz ‘fałsz, nieprawda’. Faľsz powidat, jak 
neprawdu powidat, to win falszыwi powi-
dat K-1

falszuwaty ‘fałszować’. Ľude faľszuwaly 
smetanu a ja ne faľszuwaa AK20

falszыwi [-w’i] ‘fałszywie, nieprawdziwie’. 
Win falszыwi powidat, cy tak jak faľszыwi 
świdczyt K-1

falszыwыj ‘fałszywy’. Faľszыwyj, faľszywe 
byƚo takie sƚowo, no K-1

faluwanыj ‘pofalowany’. Taka faluwana 
blacha bыƚa OK21

fant ‘fant’. Fant – musiƚa ďiwczyna sztosï 
daty tam, chotbы szpilku z woƚosia HW25 
◈ zadawaty fanty ‘składać fanty do wykupu 
(w grze towarzyskiej)’. To sia brały tak za 
rukы, iszľi dookoƚa, tak sia zwaƚo tanec mota-
nyj i si tam śpiwałï, i sy zadawałï, tak sia 
zwaƚo fant HW25

farba ‘farba, farbka’. Kupuwały jakes to 
toto takы gaƚkы totы... To bыƚa taka farba 
w takym koľiczku. Toto waryłï ï jak sia zrobyƚa 
farba, tak namoczыƚ totu [spódnicę] OK21

farbanka [wymowa też: charbanka] 
‘spódnica z płótna’. A potim już rozmajiti 
chodyły: już toty charbankы hrubы zakasuwałï 
ďiwkы, już takы nosyły, jak nazywały, śpidnyci 
PW12. Babы maƚy, ťiż chodyƚy w chustkach, 
maƚy takы farbankы, spïskы zwaƚy sia PK23 
→ spidnycia

farbuwaty ‘farbować’. Dawno mały dene-
kotrы spidnyci i swojej robotы, a farbuwanы 
bыłï, ale farbuwaly samy OK21 → zafar-
buwaty

fartuch ‘fartuch’. Z peredu fartuch takyj 
bыƚ, z peredu fartuch, z dołyny była taka 

partycia szыroka, biƚa. Totы szto take bыłï 
z partyciamï to sia nazywały fartuchы PW12

fasola zob. fi zola
fenyczka ‘sikorka’. Fenyczka, fenyczka 

PK23
fest nieodm. ‘solidny, mocny; solidnie, 

mocno; fest’. Zo zadu bыła spidnycia taka 
hruba, nyc taka, fest PW12. Hryb prawdywyj 
taki maje korin taki fest JZ22. A potim cze-
resznom, nabyƚo fest mochom MP23 → micno

fi lc ‘fi lc’. To bыłi takы kupczы kapeľuchы, 
takie jak f ’ilc HW25

fi zola ‘fasola’. Tam idiat fi zoľu zo strucz-
kamy [na Ukrainie] AK, też fasola [?]. Na 
ťij Huťi fasola ne zwaly „fasola” jak w nas, 
lem „pichota” K-1 

fl akы ‘fl aki’. (Woŵk) mu aż na pleczы 
ẘыskoczyƚ tak, że aż mu do fľakiŵ tu desï, 
do tыch do fľakiŵ... PW12

fl aszka ‘fl aszka, butelka’. [Na weselu] gazda 
musiƚ iti paru raz z fl aszkou, żebы poczestuwaƚ. 
Jak już bыƚa fl aszka, ľitra kropkы, to to pry 
każdym jidľi bыƚo IP13; też fl eszka. Persze to 
duƚa do fl eszkы, fukƚa dobrï do fl eszky [przy 
porodzie] MP23 → butelka

fl eszka zob. fl aszka
foluszan ‘mieszkaniec Folusza’. Radyłï tak 

to, jak kto ï foluszane to totы, wapenniane, 
to roździlanы OK21 

forst ‘deska grubości 3-4 cali’. Nazywały 
dыľi, dыľi, derewo tesałi takы hrubszы, pere-
ważni sosna, nazywały forstы takы, forstы, 
no OK21 → dыli

frajir 1. ‘kawaler’ ◪ No to trea sia odda-
waty. Jak dakoho maƚa frajira, to sia oddaƚa, 
a jak ne maƚa, no to sia ne oddaƚa. Frajira, 
ta tu fsiady tak po rusky to „nareczenoho” ne 
zowut, lem frajira. Mam muża, win ťiż bыƚ 
koƚysy frajirom JZ22 2. ‘młody nieżonaty 
mężczyzna interesujący się kobietami’. To 
ťiż frajir, no frajir JZ22

frajirka ‘panna; kobieta niezamężna, oglą-
dająca się za mężczyznami’. Taka szto ne ma 
maƚoho, to frajirka, chodyt za chƚopamï JZ22
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fujara gaz

fujara zob. stara fujara
fuknuty ‘dmuchnąć’. Persze fukƚa dobrï 

do fl eszky ï łetït misce tote. Żebы dobri fukƚa 
do buteľkы MP23 → duty

furmanka ‘furmanka’. [Do Gorlic] pere-
ważno furmankamy chodyly JS18. Trea bыƚo 
na nohach ïti do toho, abo na furmańci OK21 
◪ Były takы piŵkiszkы, z ƚozynы wypletenы 
takы doŵhы, i tam dwa postawyƚ sï, i ľitrы, 
do tыch lityr daƚ, i tam powezƚy sia. Sidƚo 
maƚy, pokƚaly sidƚa i pojichaly, i sy pokupyly 
JS18 → wiz

furmanyty ‘furmanić, zarabiać przewożąc 
furmanką’; tu: przen. ‘rozwozić, rozpraszać’. 
Bo tyma naszyma ľudmy to tak furmanyƚy 
w rużnych kierunkach IS23 → sfurmanyty

furt ‘wciąż, stale’. A chodyƚ furt takyj niu-
chacz IP13. Ja muszu ťiż tak furt chodyty, 
furt muszu chodyty i robyty. No furt, bo ne 
mate wыtchu, lem zajedno tu popriaczete 
w chыżы, tu pidete do stajni, tu pidete na 
podworec, wsiady musyte popriataty, furt 
musyte chodyty JZ22

G

gaczы ‘białe spodnie z lnianego płótna’. 
Pryszla zyma, to sia priaƚo, żebы byly gaczы 
JS18 ◪ Moƚodszы to mały już dakы spodni, 
a jak ni, to prosto biłы gaczы nazыwały. Gaczы 
abo nahawkы. To to tak zwały: abo nahawkы 
abo... Prosto biłe z łenianoho połotna ze swo-
jej robotы. Swojej roboty bыło. Każdyj bыƚ 
w ľiti w tыch biƚыch gaczach PW12. Win sia 
tam ne staraƚ że bidny, a może podertы ma 
gaczы IP13 → nahawkы, spodni

gadania ‘wróżba’. Jakyse byƚo gadania, 
byƚo no MK20 → Śwatыj Weczer

gadaty ‘mówić’. Kiesełycia, no kieseły-
cia – tak gadały. Gazdыnia – ne hospodynia 
– towdï gadały OK21. Gadaty, hwaryty JZ22 
→ nagadaty; besiduwaty, hwaryty, kazaty, 
radyty

gadzina ‘ptactwo domowe’. Gadzina: wece 
kurы, take husy, kaczkы, to gadzina PK23

gajowыj ‘gajowy’. Zostaƚ gajowyj [niewy-
siedlony] OK21

gałka ‘gałka, kulka’. Kupuwały jakes to 
toto takы gaƚkы totы... To bыƚa taka farba 
w takym koľiczku OK21

gałunoczok zob. gałunok
gałunok ‘ozdobna wstążka, czarny 

paseczek noszony na czole przez kobiety’, 
zdrobn. gałunoczok ◪ A tu yszczy na czeľi 
bыƚ takyj czornыj gaƚunoczok o, jak pani ma 
na ruci, ale użczyj pewno, tak tu na czeľi jak 
już mołodyciu... Gaƚunok, gaƚunok, ałe jak 
już moƚodyciu zawyły, to ji tot gaƚunok już 
tu prywiazały, czepec i chustku na hołowu, 
ï jednu, i druhu, i tak byƚa zawyta PW12. 
A denekotrы to nosyłi po inszych seƚach, tak, 
bo czasami sia dagde preszƚo de na insze seƚo 
jak tam, de za horom, to nosyłi takы czornы 
tu, totы pasoczkы małi zawiazanï tu bez 
czeƚo babы, ï toho. Gaƚunok zdaje sia, no 
gaƚunok, tak OK21

gamba ‘usta’. Persze tu nazywały gamba 
PW12. Chto perszyj wozme do gamby MK20

gana ‘nagana’. Jak poroch de bыƚ, to już 
gana, musiƚo bыti czïsto MP23 

garbarnia ‘garbarnia (gdzie się wypra-
wia skóry)’. Garbarnia to jes, de wyprawľaƚy 
skorы PK23

garbywaty ‘garbować’. Skoru garbywały, 
choc ne wilno bыƚo IP13

gatunok ‘gatunek’. Jakы byƚy gatunkы 
uciŵ? AK

gawgan pejorat. ‘gałgan, łobuz’. Wiďiƚ, 
że robľu, ta i mene choťiƚ, a jakby wiďiƚ, żem 
gaŵgan, ta by me ne choťiƚ K1899. Czыľi 
z tыm, że dobrobyt pryszoƚ to i gaŵganiw 
[tu: ‘nierobów’] wece jest MP23 

gaz ‘gaz; tu: para wodna (?) przy odra-
bianiu czarów’. I toto gaz, tot z wodы, toto 
odżer mi, i poťim im zdrowyj byƚ JS18. Tot gaz 
z toho derewa [z węgli rzucanych na wodę] 
bыƚ pomicznыj OK21 → wrokы
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gazda grosz

gazda ‘gospodarz’. W weczer to bыƚo, 
w gazdы, jak sia kotrysy gazda zhodyƚ na to 
[na weczirky] PW12. Ï tam noczuwaƚ, łeżaƚ 
w gazdy tam na, za hranycou. Bыłï ï takы gaz-
dowe, kotry chotiƚ maty czыstyj spokij IP13. 
No to, że maƚ pole, chыżu, statok, o wszыtko 
takie, to sie nazywaƚ gazda JZ22. Tak jem 
sƚużыƚa po gazdoch, po takыch bohatszыch. 
Gazda każdyj cia chotiƚ wykorystaty MP23

gazdiwka ‘gospodarka’. Taka byƚa gazďiwka 
IP13. Korowы byly, koni byly, jak gazďiwka 
byƚa, to musiƚo byty sztosi JS18. Nam sia towdi 
ľipsze opƚaczaƚa gazďiwka, jak renta MP23 
◪ Meszkalno-hospodarczы [!] bыly razom, ne 
tak jak teper, że jest stodoƚa osibne, obora jes 
osibne. Towdï poƚowïna bыƚa na meszkania 
prïznaczena. Do chыżы, a totы, to j bыƚo razem, 
jedno. Jedna poƚowïna bыƚa prïhorodżena ta 
jak tu o, jeszcze jes takyj budinok. Poƚowïna 
bыƚa tam, toto dla chudobы, a druha poƚowïna 
bыƚa tak dla tohꞌo, na meszkania, to tam bыƚa 
kuchnia, pokij [!], a denekotri to małï, już jak 
maƚ dwoje meszkań, to już byƚo dobri, to. Ale 
pereważni tak bыƚo, bilsze meszkań bыƚo po 
jednim. Jedne, ï kuchnia tam do toho iszczы 
jakysa, ne nazywałï spiżarni – komora, i w tij 
komori tam trïmałi si to takie, to kapustu, 
to bandurы, to jakesi jarïnы o, i toto to dla 
sebe. A denekotrы to małï pobuduwane osibno 
takы pewnyci, z kamenia na połï pobuduwałï, 
błysko od chыżы, pobuduwałï. Tota pewnycia 
z kamenia i piznijsze obƚożena tыm, hłïnom, 
trawoj, ono tak ƚadni obrosƚo, że normaľni 
z pola dweri do tohꞌo bыły. [W piwnicach...] 
oni pereważni bandurы trymałï, burakы, bo 
burakы sadyłi ťiż tak dla chudobы. Stajnia 
– to korowы, bыkы pereważni, bo iszczы per-
sze, to trïmałï bыkы, ï z toho sia utrimuwałi. 
A moƚoka, to korowы, to tak dla sebe tiľko, bo 
zbыtu ne bыƚo. Ï tam jedno cy dwoje pacia-
tok; paciatok chowałï tak dla sebe, a już jak 
kohꞌo tam bida tisnuƚa, no to prodaƚ, bo gro-
sza ne bыƚo odkal wziatï, zaribkiw ne bыƚo 
oprucz tohꞌo, dagde ľisa OK21

gazduwaty nowsze? ‘gospodarzyć’. Żebы 
ľude ľipsze gazduwały IP13. Gazdujut sobi AK

gazdыnia ‘gospodyni’. To już babы, spe-
cjaľni gazdyni, pekły tot chľibec PW12. Gaz-
dynia musiƚa dobra [!] zmoƚotï . Gazdynia 
maa totu robotu tam korowы dojiti, a tu rano 
chƚopu jisty nesti IP13. Wszыtky gazdыni pekƚy 
chľib rano MK20. Gazdыnia (ne hospodynia!) 
towdï gadały OK21

gazeta ‘gazeta’. Ja tak ľubyła gazety czыtaty, 
poľsky i swoje, tak jem ľuby[ƚ]a MP23

gewgaty ‘gęgać’. Hus geŵgocze, geŵgocze: 
geŵ-geŵ-geŵ MP23

gieorgыni ‘georginie (peonie)’. Ony 
nazywałï gieorgыni, o takы, takы wysokы, 
tak, gieorgыnia OK21

gira zob. dira
giwuwaty zob. diwuwaty
gniadыj ‘gniady’. Koni ťiż bыły takы 

gniadы PW12
gont ‘gont’. Krыły gontamy ťiż. To bыƚ 

a bыƚ gont. Krыły gontamy, po seƚach krыły 
choc-de. Bыƚa taka jałycia, kotra puszczaƚa 
dobri, to narobyƚ kras gontiŵ, no, gont IP13. 
Na kałenyciu dawały gonty... kazały gontы, 
to bыłi ťiż z toho, z jałyci OK21

gorłyckыj ‘gorlicki’. Ona byƚa gorłycka 
pani jakыsa IP13

gorset ‘gorset, serdak damski, wyszy-
wany na dole, z paciorkami’. No ji z werchy 
gorset. Ne tak duże nosyły basanunok, ałe pid 
borodu tu do tыch paciurok to, to dawały tak 
tu, pid gorset, do paciurok, perehłï [!] i pid 
gorset PW12

granatowыj ‘granatowy’. Śpidnycia dawno 
to bыƚa taka granatowa i kwitkы maƚa; naj-
bilsze totы granatowы nosyły tak. Druślak 
to bыło take synie, bilsze synie jak grana-
towe PW12

gratы ‘naczynia kuchenne’. Podyszir byƚ 
taky, to takie na gratы, na miskы, tu skla-
daly toto JS18

grosz 1. ‘grosz (moneta)’. A tak za durnyciu 
sia prodawaƚo: piatnadcat groszyj ľitra MK20 
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groszы hardi

2. ‘pieniądze’. Pomohly bez grosza. Swyni cho-
wały, ałe treba bыƚo prodaty, bo ne byƚo grosza 
PW12. Grosza ne je. Bыƚa bidusia, bez grosza, 
barz każdyj biduwaƚ. A grosza treba bыƚo IP13. 
Grosza ne bыƚo otkal wziatï OK21; też w lmn. 
groszы. Groszы desi wziały i na daszto insze zas 
mu trea bыƚo, to si kupuwaƚ, no IP13 → hroszы

groszы zob. grosz
grunt ‘grunt, ziemia’. Tu na tim grunti 

bыƚa kurna chыża IP13
guz nowsze? ‘guz, narośl’. Zachẘoriƚ tak, szto 

sia mu porobyly takы guzy het PW12 → guzyk2 
guzyk1 ‘guzik’. Tak straszni byƚo duże guzikiw 

takыch bleszczaczych tu [w druszlaku] PW12
guzyk2 zdrobn. ‘mały guz, guzek’. Tak sia 

peŵno peresïlyƚ i sia mu zrobyly tak guzykы 
het... takы guzykы newelykы, ale tak, jakbы 
maƚ bib po sobi PW12 → guz

gыłtnuty łyknąć’. Totu wodu kus gyƚtnuƚ 
– kus pustyƚ, kus gyƚtnuƚ trꞌy raz – pustyƚ JS18

H

h zob. w
hacza ‘żrebak’. Teľa sia hrodyƚo ot korowy, 

a hacza ot kobyƚy, kobyƚa bude maƚa hacza, 
hrodyƚo sia K-4. Hacza to jes kin, moƚode 
hacza K-1 → ładnыj

had 1. ‘żmija’. 2. przen. przezwisko. Had, 
ty moje mołoko odebrała [!] IP13. Drut, ďity 
jak sia tak o, że sia drut: no budete sia tam 
hadы derty tak? JZ22 

hadaty ‘zamawiać (?)’. Do ľikaria nejszoƚ 
specjalni tiko tak... hadały swojim sposobom 
jak tu OK21

hajda! ‘hej! hajda!’. Ja rano staƚa za noczы 
tak, i na hrybы hajda do werha! MK20

hajity ‘zagradzać’. Hajiły, takы mały... 
patykamy pozapychaƚ, że tam jim ne wilno 
pasty AK20 → hajnycia, zahajity

hajnycia ‘zagroda, zagrodzenie w górach’. 
Zwaƚa sia hajnycia, zahajiƚ swoje poƚe i żebы 
mu ne pasƚy na tym poƚe MK20 ◪ Toto swoje 

pole sia zwaƚo hajnycia, hajiły, takы mały... 
patykamy pozapychaƚ, że tam jim ne wilno 
pasty, a druhy szto pasły, no to sia zberały 
tak abo sztyrioch, abo piatoch, załeżaƚo jak 
dałeko byƚa tota hajnycia jedna od druhoj 
AK20. Dwoch gzďiŵ pasƚo razom, tam bыƚa 
hajnycia, i tam hajnycia PK23 → hajity

hala! ‘poganianie krowy’. Hala! hala! 
korowa hala! Jak hnały to: hala! po nij IP13 

hałuszkы ‘kluski’. Treba misyty ta jak 
kisto na haluszkы PK23

hałuzia ‘gałęzie’. (Snopы wiazałï powe-
resƚamï MP23) – Berezom ťiż sia... takom o, 
szto haƚuzia IP13

handlar ‘handlarz’. Byƚ torh, kupcowe, 
handľare kupuwaly JS18. Mene zimały z towa-
rom ï to swidczыt o tom, że ja bыƚ handla-
rom. Już nam towdy wiryły że mы ne bыłi 
banderowci, łem bыłyzme handľary MW23

handluwaty ‘handlować’. I dawno ťiż 
prywozyłï [eter do picia], handluwałï IP13. 
Handľuwały, jajcia zberały po chыżach, teľata 
kupuƚały – handľuwały Żыdy MP23

haniaty ‘ganiać’. Toŵdy ľude ďityn haniały 
od małeńkosty do roboty AK20 → hnaty

harbata ‘herbata’. Z takыch horniatok, 
z tыch horniatok pyƚy. Harbatu cy tam juszku 
to horniatka byƚy, horniatka takы, to my 
nazywaƚy horniata MK20

harbuz nowsze? ‘arbuz (?)’. Ohurkы, to 
dыni, tak wyhľadaƚo jak harbuz jak toto weły-
kie takie, takie zełene OK21

hardi [-ďi] 1. ‘pięknie’; st. wyż. hardszcze 
[wymowa: harszcze]. Bыły samoukы, sam 
zo sebe, ałe harszcze wyroblały jak hneska 
IP13. Baba jak maƚa do harszczoho, to sia 
pozberaƚa harszcze JS18 2. ‘dużo’. Taku ľitru 
[eteru] rozprodaƚa, to hardi zarobyƚa IP13. 
Chto maƚ harďi, to maƚ harďi, to maƚ i piat 
metriŵ takie doƚhe poƚotno JS18. Byƚo harďi 
ľudïj w każdij chыżы AK20. Medżы naszыma 
ludmy onï hľadały kapusiw i ich jednak dos 
hardi mały, medży naszыma ludmy z nas 
kapusiw hardi zrobyły IS23
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hardszcze hładkыj

hardszcze zob. hardi
hardszczыj zob. hardыj
hardыj ‘ładny, piękny, dobry’. Jak szto 

maƚo harďi, to paszы szto dľa chudobы, no ta 
postelyt tam dakы takie nedohrꞌyziaƚo PW12. 
Żeby bыƚa harda MP23; st. wyż. hardszczыj. 
A piznisze już takie harszcze [włókna ze lnu], 
to sia robyƚo z toho poƚotno HW25; st. naj-
wyż. najhardszczыj. Z kƚakiw to robyłï takie 
hrubsze poƚotno, a toto iszczy najharszcze to 
sia nazywaƚo len, to z toho robyłi już takie, 
szto szыłi koszeľi HW25

harenda ‘arenda, dzierżawa’. Harenda, 
harenduwaƚ JZ22

harenduwaty ‘dzierżawić, arendować’. 
Harenda; harenduwaƚ jak ne maƚ, bo już taki 
byƚo, szto ne maƚ, no to mu odrabľaƚy takomu 
gazdowï bohatomu to JZ22

hareszt ‘areszt, więzienie’. Nas wыhnaly, 
bïly, po haresztach posadżaly JS18. Napysaƚ 
łem tiƚko że dobri mi, no bo w hareści ne 
można inaksze pysatï MP23

harszcze zob. hardi
hawkaty ‘szczekać’. A pes hawkat. Bresze 

abo hawkat IP13 → brechaty
hej ‘no, właśnie, tak o’. Jak maƚ ƚыsynu to 

Łыsyj, hej Łыsyj! Iszczы bыły take hriadkы, 
ta ji hej IP13

hejs! ‘zawołanie na woły (w zaprzęgu), 
żeby szły na lewo’. W sobi: hejs! IP13

hektar ‘hektar’. Jak (ďiwczыna) maƚa hek-
tari, to maƚa klejentiw [!], że ne widomo koho 
bratï OK21

het ‘hen, tak, tam, dalej, daleko’. Ponad 
czeƚo het, tu, tak bыƚ czepec PW12. Het, het ï 
po het bыłï jafыrы, i hribы, ï wszыtko, a hneska 
ľisami zarosƚo. Spidkы o, i ideme po wyhladы 
riwno w horu het. Już maƚ het obyto doszkamï 
IP13. De sia dыrwa kƚaƚo het dookoƚa chыżы, 
żebы bez zymu... Potim jak sia stne, to sia 
oskuba het już MP23. No to oni sia tak cze-
sały, rozdziľały tu, nad czeƚom take het, het 
do kińcia. Pościl, takы ƚawkы koƚo ścinы, het 
byli, derewianы HW25

hetta! ‘hetta! – zawołanie na konia, żeby 
szedł w prawo’. Hetta! – na prawo, na prawo 
– hetta! IP13

hirkыni ‘jakieś gorzkie grzyby (czubajka 
kania? mleczaj biel?)’. Dawno były hyrkyni 
iszcze take, ľude zberały, ałe to hirkyj hryb 
IP13

hirkыj ‘gorzki’. Hirkyj hryb IP13
hirsze ‘gorzej’. Na ľipsze już ne czekajme, 

łem żebы hirsze ne bыƚo IP13. [Chyżę] wkrыli, 
żebы sia ne naľaƚo, bo jakbы naľaƚo, to hir-
sze JS18. [Spodnie] łenianы abo paczisznы, 
a paczisnы to już bыƚo hirsze. Potim już hir-
sze byƚo OK21

hirszыj ‘gorszy’. Hirszoho materiaƚu OK21. 
Czesały iszczы piznisze na takыch, sia szczit 
sia nazywaƚo, i toto hirsze, to iszƚo takie na 
motuzы HW25

hist ‘gość’. A toto to na hościa, tak IP13. 
Tereƚyk toto, szto sia jist z toho tereƚyka, szto 
hosty jidiat, znajete, szto dla hosťi sia daje, to 
tereƚyk MK20. Hist pryjde, hist MP23

hiwkania ‘pohukiwania, głośne śpiewa-
nie (?)’. Tam na weczer bыƚ śpiw, ohni kƚały, 
śpiw, takie hiwkania IP13

hiwkaty ‘pohukiwać’. [Po wigilii] sino toto, 
szto zamitały, to ďiwczata nesły na połe i hiw-
kałi tak, hiwkały tak: ju-hu-hu-hu! HW25

hlad ◈ z hladu (na to) nowsze? ‘z uwagi 
(na to)’. Tu do wojnы każdyj jeden byƚ fachow-
com z hladu na to, że bыƚa bidusia IP13

hladaty ‘szukać, wypatrywać’. Sztosym 
zle, źľi ziƚ abo szto, abo hladam eteru, abo 
szperetusu [!] IP13. Nimec hladaƚ po poły, 
chto chwory. Poľicja mnie już hladat MP23. 
Na weczirkы taku chыżu si hľadały, szto ne 
bыƚo maleńkych dityj HW25

hladaty sia ‘widywać się, szukać się, oglą-
dać się (jeden na drugiego)’. A każdyj, to 
jedyni prï mƚoćci, a tak to ne hladały sie IP13

hladir zob. hriadil
hlehty sia zob. wlehty sia
hładkыj ‘gładki’. A tu dalsze bыƚo pro-

ste, hładke i to sia nazywaƚa zapaska PW12
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hładyty hnij

hładyty łen ‘międlić (trzeć) len (na międ-
licy/cierlicy)’. Baba hƚadïƚa, łen czesaƚa ï priaƚa 
IP13. Hƚadyti ne hƚadiat tot łen, ne prosterajut 
OK21. Już towdï zberałi łen i sia hƚadiƚo, takы 
bыły hƚadżenïci HW25 → wыhładyty łen

hładżenycia ‘międlica/cierlica do międ-
lenia/tarcia lnu (z jednym lub dwoma mie-
czami)’. Takы bыły hƚadżenïci HW25

hładżыnia ‘międlenie (po raz drugi)’. Jak 
pryszoƚ tot tu już czas, to hƚadżыnia, robota 
z łenom, tiƚko bыƚo hƚadżыnia MP23

hłasnыj zob. własnыj
hłih ‘głóg’. Hƚih to toto takы maje takы 

bombeľkы takы czerwenы. No to je hƚih, to 
win rosne taki weƚycz, a jak kwytne... JZ22

hłomyty sia zob. włomyty sia
hłony zob. włony
hłoszaty ‘głosić, mówić’. Korowa kыrwiom 

sia dojit czasom z [w]darińnia, no to bыły 
takы, no hƚoszałi, szto susid poszkodyƚ IP13

hłuhыj ‘głuchy’. Hƚuhïj barz, z nym sia ne 
da radyty MK20. Ale hƚuhyj! Hƚuhyj prosto, 
że hƚuhyj i już K-1

hłupota ‘głupota’. A to takы hƚupotы 
PW12. Żebыste ne wiryły w hƚupotu IP13. 
Naplete hƚupoty tï JS18. Cygan, oszustysko, 
bo powist hƚupotu, a ľude idut i perechodiat, 
a win powidaƚ, że mosta ne je JZ22

hłupыj [wymowa: hupыj] ‘głupi’. Tы 
hupa, a tы bortak JZ22

hłyna ‘glina’. Bilyly hlynom takom, swojom 
hlynom z potoka PW12. Kopały hłynu. Pec 
były z hłïny IP13. Bilsze bыƚa hłïna [zamiast 
podłogi]. Pecы to buduwałï pereważni, bïłï, 
z hłïnы takы, nawozïłi takoj, taka synia hłïna 
OK21. Szpary w nas były hłynom, ľipyłï hłynu 
i tak toty szpary ľipyły MP23 → chыża, pec, 
pidłoha

hłynianыj ‘gliniany’. Mysky taky byƚy 
hƚynianы MK20

hływы ‘boczniaki (grzyby)’ ◪ A tak zwane 
hrïbы sut, kotry na derewach, ałe bardz malo 
teper jes – hłïwы. Take podibne jak hoƚubinka, 
barz fajne, o. Hłiwы sia nazywaƚo, tak. Hływa, 

totы szto powidam, ony rosnut po takych dere-
wach, jak po buku. Na buku tam, na jasenï 
bude, desi kus take zapsute [!] derewo kus, 
to rosne toto. To jes barz dobre, to sia hotuje, 
potim sia ho wыsmażыt, daje sia cybuľi, a, 
czudowe IP13. Hlywы rosnut po bukach, 
tyko po starych, h horach MK20. Hlywы to 
boczniakï, ńi? AK

hmerania zob. wmerania
hmeraty zob. wmeraty
hmerec zob. wmerec
hmerłыj zob. wmerłыj
hmerty zob. wmeraty 
hmła ‘mgła’. Hmƚa welyka, mƚa PW12 

→ zamhłeno
hmыty zob. wmыty
hnaty ‘gnać, wyganiać, pędzić (zwierzęta)’. 

Treba bыƚo hnaty korowы na pole, treba piti 
z korowami PW12. Korowa hala! jak hnały, 
to: hala! IP13. Stoďiŵky to bыƚy na poly tam, 
żebы ne hnaty chudobu pomedżы zerna PK23 
→ haniaty, wыhaniaty, zohnaty

hneraty ‘szukać’. Sztosym zle, źľi ziƚ abo 
szto, ta ja ne hneram ľikarstwa IP13

hneska, hneskы zob. dneska
hniadыj ‘gniady (o maści konia)’. O, nasz 

hniadyj tam stojit, o IP13 → kin
hnij ‘gnój’. Hnij wыszmaritï, wыmetatï. Tot 

hnij po prostu z nioho [z konia] czerpaƚ tak 
o, i wыczerpaƚ i sia kin wыzdorowiƚ PW12. 
Hnij. Jak sia [z] pid chodobы wыmituwaƚo, 
to sia na noszы kƚaƚo, i tak sia nesƚo na kupu 
o tak, pid chыżu, poťim na wesnu sa ŵozyƚo 
toto wszыtko na bandurы, pereważno na 
bandurы JS18. Treba bыƚo hnij metatï MP23 
◪ W zymi wywozyly na pole, bo h ľiťi tam 
ne wyjichaƚ na jar, jak h nas zwaly, to ne 
wyjichaƚ tam na horu, de tam maƚ westy, 
na bandury. W zymi wywezly na kupu, pry-
metaly ho śnihom i tam sy byƚ do wesny. Na 
wesnu chƚopы piszly oraty na pole, a mama 
cy z ďiŵkom, cy z newistom, wzialy taczkы 
i tot hnij rozwozyly po poly, porozmituwaly 
i pizninsze pryoraly. Toto sia straszni h nas 
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hniwaty sia honorowыj

lude narobyly, bo to tak byƚ już na kupu, poťim 
z toj kupy treba byƚo po kawaľci wozyty, a jak 
to taczka tiażko ide. Taczkami no, tak no już 
dechto to i koniom na ŵozi, ale de ne byƚo jak 
to i baby tam sy ŵozyly K-4

hniwaty sia ‘gniewać się’. Jak sia poswa-
ryme, to sia i ne hniwame IP13

hnojity ‘gnoić, nawozić’. Czereszni byly 
dos welyky, bo to lude pole hnojily, hnij wozyly 
K-4 → obhnojity, prohnojity, zahnojity

hnuk zob. wnuk
*hnyty por. zhnyty
hodyna ‘godzina’. Każdyj wytrymaƚ tam 

paru hodyn PW12. O dwanastij hodyni IP13. 
Po jakыch paru hodynach OK21. Try hodiny 
driżdży robľat. Wisem hodyn kysne, wisim 
hodyn jak wkysne MP23. Do dwanastoj hodinы 
priały HW25

hodyty sia ‘godzić się, zgadzać się; żyć 
zgodnie’. Swekrucha – jak sia dagde ne hodïły, 
swaryły sia AK20. Hnuk tu wыszoƚ, bo sia 
z ojcem ne hodyłi MP23 → zhodyty sia

hołod ‘głód’. I takie ďiŵcza na dewiat roki 
mu z hoƚodu hmerƚo za tot czas nïm win sia 
wernuƚ AK20

hołoden ‘głodny’. Cy piniaz, cy dakie idƚo 
jak hoƚoden, to by mu daƚ JZ22 → hołodnыj

hołodnыj ‘głodny’. Chudoba hoƚodna 
bыƚa PW12. Czekam, koni już hoƚodne IP13. 
Żem hoƚodna bыƚa, bo ne chotiƚa jisty w Żыda 
MP23 → hołoden

hołoduwaty ‘głodować’. [Podczas oku-
pacji] tak ľude hoƚoduwały – strach AK20

hołos 1. ‘głos’. Ja ciƚkom mam inszy 
hoƚos, jak ja maƚa dakoƚy PW12 2. przen. 
muzyczne ‘(piękny) głos’. Znaly rozuczyty 
i hoƚosы. Dwa i na try śpiwaly, rozmajiťi śpi-
waly. Najbilsze tam na dwa tam bыƚo. Jedno 
druhomu wturuwaly [!] PW12. Piseńkы takы 
śpiwały, to, to ne można bыƚo peresƚuchatï, 
to bыły lude obdarene hoƚosom. Trieno [!], 
alt, bas, no powidam, sopran IP13 3. ‘echo’. 
Diwczata hiwkały tak: ju-hu-hu-hu! i de sia 
hoƚos odozwaƚ, to si worożyłi tak, że z toj 

storonы seƚa pryjde kawaľer sia żeniti do 
nij HW25

hołosno ‘głośno’, st. wyż. hołośnisze. 
Hołośnisze, bo nycz ne czuju! PW12

hołowa ‘głowa’. A na hołowi chustka. 
I ďiwkы chustkы mały, ïz torokamï, to jak 
wы nazыwate „frendzlamï”. A pid totu chustku 
wełyku iszcze maƚu brały, tak i tak dwi na 
hołowu PW12. Mały na hoƚowach chustoczkы 
OK21. Dobryj majszter, to towdy win maƚ 
w hoƚowi plan IP13. Zas ho zimały, hoƚowu 
i rukы, ï tak ho byłi MP23 ◈ macowa hołowa 
‘wielka głowa’. Toto nazыwaƚy, że maje macoŵu 
hoƚoŵu, macoŵu JZ22 ◈ na hołowu wыjty 
‘wejść komu na głowę’. Hneskы śwaszczeny-
kowy by na hoƚowu wыszly ďitï PW12

hołowka ‘główka’. W oseny kƚaƚo sia do 
komory na zemľu hoƚoŵkы kapusty, i ono 
kapusta obhnyƚa, ale tot koczan zostaƚ ciƚïj K-4

hołubinka ‘gołąbek (grzyb)’. Hłiwы – take 
podibne jak hoƚubinka, barz fajne. Prawdïwyj 
hrib, hoƚubinka h nas to jes pidstawowyj hrïb. 
Hoƚubinkы IP13

hołuzia zbior. ‘gałęzie’. Bukowyj lyst w dra-
bynkoch takych na ŵozi naƚożyly, obstawľaƚy 
hoƚuziom, żeby sia ne roztriasaƚo K-4

hołuzka ‘gałązka’. Korowiar... na każďij 
hoƚuźci świczka JZ22

hołыj ‘goły’. Gazda może na hoƚych koľi-
nach klakati i diakuwaty Bohu IP13. Hoƚyj, 
jak sia hrodyƚ na swit MP23. Ḽыsynu ma jak 
koľino, bo koľino hołe K-1

honir zaszczyt’. Welyki honir bыƚ bыty 
drużbom, toto bыƚo straszni honir bыƚ dľa 
takoho kawaľera TW22

honornijszыj zob. honornыj
honornыj ‘dumny, wyniosły’, st. wyż. 

honornijszыj. Ałe to już łem takы (ďiwkы) 
bыły wыbrane, honniernijszy [!] PW12 

honorowыj 1. ‘dumny, wyniosły, spe-
cjalny’. Tam niczoho ne bыƚo honorowoho, 
łem swoje takie, i takы chrestïnы bыły PW12 
2. ‘elegancki, uroczysty (?)’. No honorowyj to 
honorowyj, to już ubraty sia aligancko, ali-
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honyty sia horoch

gancko chodyty, aligancko tam to sia nazywa, 
wыhľadaty, honorowyj JZ22. H oseny tota 
bryńdzia to byƚa do honorowoho jidƚa, ji do 
perohiŵ, do bandur dawaƚy K-4

honyty sia ‘parkać się (o popędzie płcio-
wym owiec, kóz)’. Ucia sia honït tak po prostu, 
ale tak kus delikatnisze tak: chocze barana 
no, ucia sia baranuje PW12. Koza honyt sia, 
kozy honiat sia JS18. (Ucia) poluje sia, abo sia 
honyt. Koza sia hony MP23 → poluwaty sia

hora 1. ‘góra’. Na tamtij hori wyszkipaƚ taku 
skaƚu. Tam, z tamtoj horы. Pryszłyzme łem 
pid horы IP13. Czasami sia dagde preszƚo de 
na insze seƚo, de za horom OK21. Bыłi takы 
stodiƚkы tak zwanы, teper Kocurы majut tak 
na hori HW25 2. ‘góra, wierzch czego’. Iszƚo y 
hori komynom prosto [o dymie] IP13 3. ‘strych’. 
Wszыtko sia ne wmistyƚo [w skrzyni], no 
to wynaszałï denekotrы takie, szto bыƚo na 
sztodꞌen abo hrubsze, do horы OK21 → pid 
◈ do hory ‘na wierzchu, na górze, z góry’. 
Jeden chƚop stojaƚ do horы na tim derewi, a zo 
spodu stojaƚ druhyj IP13. [Bodenka], tam 
prychodyƚ do horы takyj towczok z ďirkami 
OK21 ◈ w horu ‘do góry’. Chodyƚ jak sobi 
wыbraƚ, cy z hory w dolynu cy, cy z dolynы 
w horu PW12. Spidkы o, i ideme po wyhladы 
riwno w horu het IP13 ◈ na horu ‘na górę, 
w górę, do góry’. Byƚa ƚancuch [w studni], 
pustyƚ na dołïnu, nabrało wodы, krutył na 
tim, wыtiah na horu OK21 ◈ z horы ‘od góry, 
z góry’. Tu z horы zawiazałï tыm motuzkom 
OK21 ◈ hore (?) ‘od góry, w górze, górą’. 
Skƚadam na tybľi a potim już hore tak zwana 
oczap ïde IP13 → horы, w horu–dołynu

horbatыj ‘garbaty’. Horbatyj, już horba-
tynu ma, o K-1

horbatyna ‘garb’. Horbatynu ma, win hor-
batyj K-1

horci zob. hornec
hori [-ŕi] ‘do góry’. Ïde pani teper tu hori 

seƚo[m] ï prizriƚa sia na mnia IP13. To sia 
wodu wyľaƚo na strichu, na chыżu, żebы hrokы 
piszƚy hori chыżu [‘ponad chałupę’] MP23 

horiacz ‘upał, gorącość’. Horiacz welyka 
i już, kypin, ne moż dыchatï PW12

horiaczo ‘gorąco’. Kыpin abo horiaczo 
barz PW12. [Chustki] tak si wiazały, jak 
bыƚo horiaczo HW25

horiaczыj ‘gorący’. W ŵoďi toto robyly, 
w horiaczi ẘoďi. Horiaczom wodom opariajut 
PW12. Dawałï [sukno] do takыch... do stupы, 
ï win tam w horiaczij wodi toto byłï OK21

hornec, lmn. horci 1. ‘garnek’. [W] hor-
cioch. [W] horcoch, takie jak i teper, chto 
maƚ taki nïższyj to nïższyj a chto wыższyj to 
wыższyj. W horcoch to byƚ, w ťim może bo 
hotowïtï. Musyt byty hornec, bľaszanij [?] 
JS18. Waryƚy w takыch horciach, a na try, na 
sztyry ľitry, o tak dľa rodyny, o, to już sztyry 
ľitry i tych, toty horci byƚy, do peca sia sadżaƚo, 
to totы horci byƚy takы, żebы ne trisƚo, żeľi-
zne, żeľiwne takы MK20. Naľały moƚoka do 
horcy OK21 2. ‘miara pojemności’. Wudku 
[!] prodawały ne ta jak teper na piwľitra abo 
szto, łem tak zwana na horci, a hornec to bыƚo 
sztыri ľitrы; wziały tыch paru horcy, ta j si 
popyły TW22

horneczok zob. hornoczok
hornia lmn. horniata ‘garnuszek (do 

picia)’. Horniata bыƚy, h horniata moƚoka naľaƚ, 
z horniata popywaly sy, jily JS18. Horniata. 
Z takыch horniatok pyƚy. To my nazywaƚy 
horniata MK20 → horniatko

horniatko ‘garnuszek’. A tu horniatko. 
Z takыch horniatok, z tыch horniatok pyƚy. 
Harbatu cy tam juszku to horniatka byƚy, 
horniatka takы, to my nazywaƚy horniata 
MK20 → hornia

hornoczok ‘garnuszek, mały garczek’. 
Dla gazdыni to bыƚo dobre, bo każdyj swoje, 
tot hornoczok, dopasuwaƚa do toho [otworu 
z fajerkami] OK21. Kamianyj hornoczok K-4; 
też horneczok. Dwiniata – jeden horneczok 
i druhyj horneczok tak, i tak sia trymaƚo MK20

horoch ‘groch’. To tak daszto hoto-
wyły: horoch, kapustu, perohы. Towdy bыƚo 
szыtko dobre: i kapusta, ï bandurы, ï horoch, 
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horodyty hranycia

i pancakы, i bib, i kesełycia PW12. No powi-
dam: horoch, kapustu jiƚy PW12 → horoszok 

horodyty ‘grodzić, ogradzać’. Tu lude na 
swyniu horodiat, a tam na na uci horodyly, na 
jahniatka, na teľatko jak sia wrodyƚo, i takie 
no K-4. Tu ľude na swyniu horodiat, a tam 
na uci horodyly, na jahniatka, na teľatko jak 
sia wrodyƚo, i takie no K-4. „Pastuchamy” 
horodiat i wыpuszczajut korowы, korowы 
samy idut AK → pohorodyty, pryhorodyty

horoszok zdrobn. ‘groszek’. Na wesnu to 
już bыƚo tak, to horoszok, to jakysi jarïnы, 
to hribы, to, to jafыrы to take, to czereśni, 
to czereśni ťiż duże bыƚo OK21 → horoch

horst ‘wiązka lnu’. Łen jak pristaƚ już no, 
że już byƚo nasinia pristaƚe takie, to towdy 
brałi, braƚo sia tak rukami, rwałi i takы hor-
sty robyłi, wiazałi HW25 

horы ‘góry’. To bыƚ muzykant na ciƚы 
horы IP13. Za to zme tu do hir piszły MP23 
→ hora

hostyna ‘gościna, ugoszczenie, przyję-
cie, poczęstunek’. Hostïnu taku robyły [na 
kstynach] jak i na wesilu PW12. Robyły tak 
zwanyj ƚamarek, taku hostïnu. Mы bыłi na 
hostyni w Sankowi IP13. Hostynu robyly, byƚa 
hostyna, poklykaly ľudyj. To byƚo poczestunok, 
to hostyna byƚa JS18. Jak już zakinczały totu 
pracu, weczirkы, to robyły takы ƚamanyk, 
robyły si take pryniatia, hostinu taku OK21 
→ poczestunok, pryniatia 

hostynnыj ‘gościnny’. Barz dobry lude 
bыƚy, barz hostynne lude MK20

hostyty sia ‘być goszczonym’. Tota moƚodoj 
rodïna ïszƚa do moƚodoho, i tam sia hostyƚa 
PW12 → pohostyty sia

hotowyty 1. ‘przygotowywać’. Tiż tak [na 
Boże Narodzenie] hotowyły rozmajite, tak 
jak powidam, i hribы, i kesełycu, ï horoch, 
ï bib, ï kutiu, ï bandurы, i kapustu PW12 
→ pryhotowyty 2. ‘gotować’. Bandurы hoto-
wyly. Nawet slyƚkы hotowyly suchы. Takы 
totы kompotы hotowyły z suszenыch hruszok. 
To tak daszto hotowyły. Na poƚudne dakы 

pancakы hotowyły WP12. Kľuskы u woďi 
sia hotowiƚo MK20. Trochu tak toto [gar-
nek] pid pałeniskom dostawaƚo, szto ohriwaƚo 
ï tak sia hotowiƚo OK21 → hotuwaty, waryty, 
wыhotowaty, zhotowyty

hotowыj ‘gotowy’. Jak już bыƚ snopok 
hotowyj, takyj uważała że jes OK21

hotuwaty ‘gotować’. To (hłiwы) jes barz 
dobre, to sia hotuje IP13. To sia hotuje, szto 
sia maje JS18 → hotowyty, waryty

hpadaty, hpasty zob. wpadaty
hpeczы zob. wpeczы
hpił zob. wpił
hprawyty sia zob. wprawyty sia
hrabaty ‘grabić’. Sino hrabaƚy, hrabaly, 

perewertaly, żebы wыschƚo. Hrabaly takyj lyst 
po ľisi PW12. Hrablami sia hrabaƚo IP13. 
Pereważni to hrabałï opadы tohꞌo, z derew 
łyścia. W osenï jest opadы, łyścia, toto iszły 
hrabałï OK21. Jak piszły sino hrabatï, jak 
kƚałi na wiz, to sia im tu kustryci nasypaƚo 
HW25 → nahrabaty, pohrabaty, zhrabuwaty

hrabelinkы zdrobn. ‘grabie, grabelki’. 
Iszły tam z hrabeľinkami ï pidsuwałi pid tohꞌo, 
pid to toto, waƚoczok ï perewernułï na druhu 
storonu OK21 → hrabli

hrabkы ‘pałąk montowany na kosie [by 
zboże równo się kładło]’. Kosamï sia kosyƚo, 
do zerna to bыły specjalny take hrabkы... 
tu te hrabky skƚadały. Hrabkami [kosami 
z hrabkami] kosyłi, snopkы wiazały. Kosyły 
kosami ï na ƚawkы. Hrabkami, takы bыły 
hrabkы IP13

hrabli ‘grabie’. Hrablami sia hrabaƚo. Jedna 
odberaƚa hrablami IP13. Toŵdy hrabľamy trea 
byƚo szytko perewertaty, rukamï, hrabľamï 
AK20. Uważałï że już suche, no to iszłi i wia-
zały, hrabľami toto OK21 → hrabelinkы

hranycia 1. ‘granica, np. pola, obszaru wsi’. 
Medża, medża to jes hranycia, medża IP13 
2. ‘granica państwa’. W noczы tak perechodyły 
hranycu. Ï tam noczuwaƚ, łeżaƚ w gazdy tam 
na, za hranycou ï zas druhu nicz perechodyƚ 
IP13. Na druhij storoni hranyci MW23 
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hraty hrubыj

hraty 1. ‘grać (na instrumencie)’. W cer-
kwy nasi [!] ne hrajut JS18. Tak hrały nam na 
basach MP23. Hrały na basach, na huślach, 
na bubni HW25 2. ‘bawić się’. A tam hrałï 
rużne, ta na pocztu chodyły, to taka kolejka 
IP13 ◈ hraty karty ‘grać w karty’. Chƚopci 
karty hrałï tam OK21

hrebaty ‘grzebać, wygrzebywać, rozgrze-
bywać’. Chłop totu ceľtu sï tam na hoƚoẘu 
zawisyƚ, i tam sztosy hrebat h ťim wozi AK20. 
Tam byƚo straszni, brukiew [!] ľude tam hrebaƚy 
[w odpadach] AK

hreben ‘grzebień’. Byly takы hrebena [!], 
szto sia czesaly (woŵnu) JS18

hrecznыj ‘grzeczny’. Tam (na weczirkы) 
moƚodiż sia schodyƚa, betiarы takы; bыli 
hrecznы i bыli takы o, jak teper HW25

hrekokatołyckыj ‘grekokatolicki’. 
Byƚa cerkow, byƚa nawet i prawosƚaŵna, 
i hrekokatoƚycka byƚa MK20 → unijackыj

hrekokatołyk ‘grekokatolik’. Tak toty 
hrekokatoƚyky – byƚo trijciat numeriŵ MK20

hriadil [wymowa: hladir] ‘grzędziel 
u pługa’. Hľaďir byƚ derewianyj, hľaďir, a to 
byƚy takы ramы na ťim hľaďiriu, żebы sia nie 
suwaƚo jak chodziƚ, pustyty hƚubsze [pług], ta 
popustyƚ, a jak... to prytiah JS18. Hľaďir IS23

hriadka ‘żerdka’. Hriadka, takyj druk. 
A tam iszczы w kurnij chыżы to iszczы bыły 
take hriadkы ta ji hej. Hriadkы, take derewo 
IP13

hrib ‘grób’. Bыƚ takyj, szto hrobы kopaƚ 
PW12 

hrich ‘grzech’. Ja mu ne powidaƚ wszыtkych 
hrichiw IS23

hrin ‘chrzan’. Najpersze sia toj proskurkы 
śwaczenoj ziƚo, jak my woszƚy domiŵ, no. 
A piznisze na sťiƚ rozkƚadaƚy wszytko: hrin, 
jajcia... MK20

hrity ‘grzać, podgrzewać’. Blachu, taku 
maƚ, totꞌo, i tam hriƚ toto PK23

hrobar ‘grabarz’. Takyj hrobar bыƚ, to win 
iszoƚ ťiż ho śwata, to mu skƚadały, dawały 
mu taki, chľibec spekły specjalnyj, takyj o. 

To takyj bidnyj bыƚ, szto hrobы kopaƚ PW12 
→ połaznyk

hrodyty sia zob. wrodyty sia
hrokы zob. wrokы
hromada ‘gromada’. W takij hromadi 

ľudyj K-1
hromadyty sia ‘gromadzić się, zbierać się’. 

Tam hromadyłï sia totы susidkы tak i jedna 
druhыj pomahaƚa OK21

hromadzkыj ‘gminny’. Zabrały wszыtko, 
tak i hromadzki ľisы, wszыtko OK21. Koƚo 
hromadzkoho kresta, bыƚ taky hromadzky 
krest weƚykyj PK23

hroszы ‘pieniądze’. Lude teper ne wiriat, 
ƚem w bohactwo i hroszы. Nazberaƚ hroszy. 
Prynosyt łystonosz hroszы IP13. Z hrybiŵ 
duże my sia pryoďiwaƚy, hroszы byƚy dľa toj 
moƚodeżы MK20. Dajte mi, gazdo, hroszы, 
ta si kupľu maszыnu. Ta jak ďity witcia pid-
skubujut z hroszы MP23. Da[w]ały hroszы 
take rużne TW22 → grosz, piniazi

hrozyty ‘grozić’. Mama wyszla na dwir 
i tak koo domu i sia mï tak hrozyƚa: ja tï dam, 
ja tï dam, tы tam budesz tycho! PW12. Im 
ne hrozyƚo iszczy, żadnoj toj ne, widomosty 
ne mały, że ony budut wysidłenы MW23 
→ pryhrażaty

hroża ‘ogrodzenie’. A na mist kłały telatko 
jak sia wrodyƚo, to tam hrożi mały IP13

hrub nieodm. ‘coś grubego’. Szыr derewo, 
hrub straszni derewo IP13. Hrub czƚowek, 
hrub baba, o K-1

hruba (żinka) ‘kobieta brzemienna’. Isz-
cze tak kazały: żinka hruba, no, żinka hruba 
PW12. Hruba AK20. Jak w tiaży, to ťiż zowut 
hruba K-1 → tiaża

hrubszыj zob. hrubыj
hrubыj ‘gruby’. Hrubyj kľoc. Takы pľackы, 

o, takы newełykы pekły, takyj, ne hrubyj. 
Śpidnyci hrubы takы. Już toty charbankы 
hrubы zakasuwałï ďiwkы PW12; st. wyż. 
hrubszыj. Na sztoden szыły już (nahawkы/
gaczы) z takoho hrubszoho, a na neďiľu z toń-
czoho poƚotna PW12. Zrobыƚ takyj rowok, 
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hrudka hunia

i win z jednej storony bыƚ hrubszыj. Derewo 
tesałi takы hrubszы, pereważni sosna OK21 

hrudka ‘świeży ser owczy (z zaklaganego 
mleka)’. To jakyj to dobryj sыr, same zaraz 
hrudka, hrudka tota taka. Ta ona taka, aż 
kwyczaƚo w zubach, taka fajna, soƚodka IP13. 
Mama maƚy takïj, to kľag sia zowe, taki jakiś 
tam takij poroszok, i hrudku robyƚy nam, 
takij sыr dobryj mama nam robyƚy. Syra duże 
robyƚy – toty hrudkы takы uczaczy MK20 
→ bundz, klag, sыr

hrudы ‘piersi, tors’. Prawosƚawnyj takyj 
monach, tu krest na hrudiach maje IP13. Nad 
ranom chtosy mu staƚ na hrudy i poleťiƚ PK23

hruszka ‘gruszka (owoc)’. Takы totы 
kompotы hotowyły z suszenыch hruszok PW12. 
Hruszkы suchы tam sia daƚo. A mы zberaƚy 
takы, bo byƚa sadowyna, takы hruszkы, jabka 
takie o, i suszыƚy MK20

hrużaty ‘tłuc (ziemniaki)’. Hrużaƚo sia 
bandurkы, pohrużaƚ,o no MK20 → pohru-
żaty, potowczы 

hryb 1. ‘grzyb’ ◪ Hrybы zberałï. De tia 
oczы prowadiat, tam sia iszƚo za hribom, no. 
A tak zwane hrïbы sut, kotry na derewach 
– hłïwы IP13. Zbyrały hribы: prawdiwkы 
[?], kozakы, rыdżыkы... Zbyrały hribы, 
hribы suszыłï, trochu mały dla sebe na zimu, 
a reszte prychodyły z mista, szto kupuwałï te. 
A towdi jak iszczы, ja pamiatam, to iszczы 
bыƚo duże, Żыdiŵ bыƚo, to oni prychodyłï spe-
cjalni, sia trudnyły handlom, znate, prychodyłï 
i kupuwałï tu, ï brałï OK21 ◮ My chodyly na 
hrybы, bo z hrybiŵ duże my sia pryoďiwaƚy, 
hroszы byƚy dľa toj moƚodeżы. Ja rano staƚa 
za noczы tak, i na hrybы hajda do wercha, 
tam do Magurycza, no. Totыch pryniesƚam 
domiŵ, totы hrybы, i taka byƚa doszczeczka, 
wыczыstyƚam, i sia wsadyƚo, żeby sia wыschƚy, 
jak po chľibi, jak już po chľibi, do peca. Chľib 
sia wyniaƚo, tam byƚo tepƚo iszczy, i wsadyƚy 
mama totы hrybы mi tam, no ji sia wыsuszыƚy, 
i tak w kożde rano jak hrybы rosƚy, to ne ťiľkï 
ja, aƚe wszыtkы ľude tak MK20 ◮ Sośniakы, 

rыdżыkы, pidpeńkы, ale maƚo pidpeńkы rosƚy, 
h naz najwece sośniakы, rыdżыkы h osenï, 
a h liťi hrybы. Hrybы to już tak rosƚy, i prawi 
że do osenï. Hryb prawdywyj taki, o, taku 
maje neraz szapu, a korin taki fest. Hrybы 
takы krasota JZ22 ◈ ity na hrybы oraz ity 
za hrybamy ‘iść na grzyby’. Po ľisoch wilno 
[było] wsiady iti na hribы, na jafыrы. De 
tia oczы prowadiat, tam sia iszƚo za hri-
bom IP13 → hirkyni, hływы, hołubinka, 
kozakы, maślakы, pidpeńkы, prawdywыj 
hryb, rыdżыkы, sośniak 2. ‘grzyb, zagrzybie-
nie w pomieszczeniach’. Tam [na Zachodzie] 
rano jak wstaƚ, to pid pościlom hryb IP13.

hrыpa ‘grypa’. Hrypa sia ne chapaƚa JS18
htikaty zob. wtikaty
huk ‘hałas’. Weczirkы... ciƚyj weczer to bыƚo 

szum, huk w chыży, chыża jedna bыƚa HW25
hukaty sia ‘o popędzie płciowym świni’. 

Hukaƚa sia swynia K-4
hulania ‘hulanka’. Jak by si pozwołyƚ desi 

na jakese hulania, to ne wystarczыt [pienię-
dzy] IP13

hulaty ‘tańczyć’. Bo win mene za żinojku 
maje, bo win mene huľaty puskaje [z piosenki] 
IP13 → pohulaty, tancuwaty

hultaj ‘hultaj, łobuz’. Huľtaj no to taki chu-
ligan. No to choczszto może zrobyty: i wkrasty, 
cy zbyty dakoho, cy krywdu mu daku zrobyty, 
to sia zowe huľtaj JZ22

huncwot ‘łobuziak, (mały) huncwot 
– o dzieciach’. Huncwot? A to tak stare ľude 
nazywaƚy ďity: taki huncwot, a to ten taki JZ22

hunia ‘kurtka sukienna (długa, ale cza-
sem krótka)’ ◪ Mały taky sukonnы, sukonne 
było ťiż, ałe już tak jakbы kurtka, nazыwały 
hunia. No i tak chodyły, hunia. Każdyj bыƚ 
w czuzi, hunï i choƚośniach w zymi. Sukno 
takie, i z toho pak szыƚy totы huni PW12. 
Wыrabľały sukno, w nas jeszczy jest, tak zwana 
hunia sia zwała. Zo sukna wyrablały huni, 
tak zwanы kapotы, no IP13. Rańsze iszczy 
chodyly h huniach JS18. Zrobyƚo sia sukno 
ï z toho potim dawałi szыtï sï takы huni. Jak 
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huńka imeno

huni wыhľadały? No normalna taka jak kurtka 
bыƚa OK21 → huńka

huńka ‘kurtka sukienna (krótsza?)’. 
Robыły sukno tak zwane, robyły takы huńkы 
TW22 → hunia

hupыj zob. hłupыj
hurczaty ‘turkotać’. Byƚa w ťim mlynci 

jamka, i do toj jamky sia wsypaƚo toto zerno, 
i jak już tam ne hurczaƚo dobri, to zas żminku 
poƚożyƚ do toho K-4

hus ‘gęś’. Hus skubłï OK21. Hus geŵgocze. 
Hus maje moch, no toto „puch” to moch. Koro-
wym pasƚa, husï. Treba bыƚo korowu pasty 
i husы MP23. Husy ne maƚy PK23; też huska. 
Ałe totu husku żebys ne zabыƚa pamiatatï 
IP13 [Przywoływanie]. Husiu-husiu-husiu-
-husiu! MP23 → huscza, husia

husak ‘gąsior’. Tak na rozpƚodok ƚyszaly 
troje: dwi huskы i husaka K-4

huscza zdrobn. ‘gąsiątko’. Daƚy jakysu 
kuru tam, jakyse huscza PK23 → hus, husia

husia ‘gęsiątko’. Husy husiata maƚy PW12. 
Czasami wyjdut cy kuriata, cy husiata, to 
wыjdut ƚadni PW12 → hus, huscza

huska zob. hus 
hustniszыj zob. hustыj
hustyty sia ‘gęstnieć, zagęszczać się’. Ja tak 

samo dodawała [do chleba] bandur, hotowłene, 
i sia dodaje, jak sia hustyt HW25 → zahustyty

hustыj ‘gęsty’. Bыƚo barz tak husto 
zamhleno PW12. Tak, żebы huste byƚo MK20. 
Ucia ma takie huste toto moƚoko, że maƚo 
moƚoka, a syr bude wełykïj, a korowы już 
majut ridszy, bude bilsze moƚoka, a syr meń-
szyj no AK20; st. wyż. hustniszыj. Poťim sie 
jahniata takы wziaƚy, że maƚy kras woŵnu 
kaczuristu taku i hustniszu PK23

huszcza ‘gęstwina’. Koľisi to byƚo do pań-
skoho ľisa puste, kriakы byly take o nyby, jak 
my nazywaly chuszcza K-4. Tu taka bыƚa 
huszcza, bыƚy derewa koƚo staŵu AK

huszczawyna ‘gęstwina’. Kożdyj gazda 
daƚ sosnu, bo toho derewa byƚo, take huszcza-
wyny MK20

huśli ‘skrzypce’. Bыły huśľi i basы IP13. 
Hrały na basach, na huślach HW25

hwariaty ‘mawiać’. Śpiwali piśni takы 
cerkownы i takы świtowы, jak hwariałi HW25 
→ hwaryty

hwaryty ‘mówić’. Maczocha hwaryt: ta 
dneska z toj kudyłi jakosy maƚo toho, powi-
dat IP13. Jak sia hwaryt. No to hwarytï, ja 
znam, co to? No to chyba tak: gadaty, hwa-
ryty JZ22 → besiduwaty, gadaty, hwariaty, 
powidaty, radyty 

hыczka ‘stosina (sztywna część osi pióra 
ptaków)’. Hыczkы, to takы no, jak piria jest, 
to sia skube, ona maje taku hыczku. I toto sia 
oskuba z toho, a toto sia odmytuje na bik JS18

hыnuty ‘ginąć’. [Żyto ozime] do mar-
cia wыtrïmaƚo, a h marcy hыnuƚo. I tohꞌo, ï 
hynuƚo OK21 

hыrmyty ‘grzmieć’. Perunы bjut abo 
hыrmыt, jak tak leksze no, to nazywajut że 
hыrmyt PW12

I

i ‘i’. Kileczka tak bыłï i wыnesƚa IP13. Ï 
sia moƚoƚo, ï w każdyj den sia pekƚo MP23

idnaty zob. jidnaty
ihłyci ‘druty do robót dzianych’. Pleƚo sia 

na drotach, na tych drotach, drotykы takы byƚy, 
takы o, ihƚyci sia zwaƚy, ihƚyci MK20 → drit

i już zob. już
ilnianыj zob. łenianыj
imaty ‘łapać, brać’. Nimec mia wydiƚ, 

i wziaƚ mia ï tam do toho, do auta, ï tam de 
jimały, bo towdy jimały ľude do Nimec MP23 
→ pojimaty, zimaty

imaty sia ‘jąć się, imać się’. Ja hrokы wiriu 
i do hneskы. Takы, szto druhoho czƚoweka sia 
sztosy tam ime JZ22

imia ‘imię’. Po imeniu nazыwaƚy, po ime-
niu, jak sia zwaƚ MK20 → imeno

imeno ‘imię, także zwierzęcia’. Tak maƚa 
każda korowa imeno ï ona znaƚa imeno, 
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imenuwaty ity

ona znaƚa IP13. Takы imena mały, koły sia 
hrodyƚa (korowa). Każdyj [każde zwierzę] maje 
swoje imeno MP23 → nazwysko ◪ imena 
‘imiona’. [Żeńskie]: Maryna, Teodoska, Olena, 
Pajza; Pajza nazыwały bo mi jes Pajza, tak 
po naszomu, a po polskы to pewno Peľka. 
Krestыna, Marta. No rozmajitы jakы, jakы... 
PW12. [Męskie]: Dla chƚopca ťiż tak, takie tam: 
Iwan, i Wasyľ, i Łeszko, ï Dmïtro, ï rozmajitы 
PW12 → imia

imenuwaty ‘nazywać, określać’. Maƚastiw 
tak, to z Maƚastowa, to z Regietiowa, to 
z Maƚastowa, to ze Żdыni, tak jeden dru-
hoho, jeden na druhoho imenuwaƚ, no OK21

inaczы ‘inaczej’. H nas bandurы, a po 
inczыch seƚach zowut iszcze inaczы IP13 
→ inaksze

inaksze ‘inaczej’. W nas byƚo inaksze, 
a teper zas inakszy PW12. Już sie stawyƚo 
ciƚkom inaksze jak dakoły. Hneska ciƚkom 
inaksze. Hneska każdy inaksze żыje. Teper 
już inaksze nazywajut tam [krowy] IP13. 
[Jak ubierały się kobiety?] Na każdym seľi 
inakszy OK21 → inaczы

inczыj ‘inny’. Po inczыch seƚach zowut 
iszcze inaczы IP13. To jes jakbы inczыj świt. 
Inczych rыb tu ne bыƚo, nie MP23 → inszыj

inde zob. de
indyk ‘indyk’. Kurы, kohutы, kaczkы, 

husy chowaly i indykы PW12
inszыj ‘inny’. Groszы desi wziały i na 

daszto insze zas mu trea bыƚo. No a sztoż 
insze? PW12. A denekotrы inszы inszыm 
systemom robyłï. Po inszыch tam seƚach. Iszczы 
jakys inszы kwitkы OK21 → inczыj

interes nowsze? ‘interes, zarobek’. Barz 
i na tim bыƚ interes IP13

interesuwaty sia nowsze? ‘interesować się’. 
Ona ťiż tak po kus sia interesuje takыm IP13 

isnity ‘istnieć’. Toto ne isniƚo, żebы ja tela 
ne dostaƚ [‘wydostał’ – przy porodzie] IP13

iszcze zob. iszczы
iszczы ‘jeszcze’. A tu yszczy na czeľi bыƚ 

takyj gaƚunoczok. Ałe to było dawno, iszczy 

jak ja była newełyka. PW12. A tam iszczы 
w kurnij chыżы, to iszczы bыły take hriadkы. 
Na poticzku iszczy bыƚa buda. Jafыrы na ple-
czoch nesƚa, i w rukach iszczы. Ty bys iszczy, 
sama ne znasz, szto bys pyƚa IP13. Iszczы 
persze, iszczы jak ja bыƚ moƚody chƚopcem, 
to trïmałï bыkы. Iszczы mama powidała, 
że onï serpom żałï OK21. Weczirkы to tak 
zaczыnalï jak teper, o, iszczy dwa tyżni ten 
o HW25; też iszcze. Iszcze totu wożnycu to 
bym wkazaƚ IP13 ◈ iszczы raz ‘jeszcze raz’. 
Iszczy raz powidż! Tam iszczy, iszczy chotiƚ 
mi napysatï że dostaƚ MP23

i tak 1. ‘i tak (to jest/było)’. Tam byƚo zerno, 
jednom rukom sia metaƚo do toho młynca, 
i tak OK21 2. ‘i tak, pomimo tego, mimo 
wszystko’. Tu już naszы szwaľi i tak ne sut 
takы IP13

i toho, i tohꞌo zob. tohꞌo 
ity ‘iść; jechać; nadchodzić’ 1. ‘iść’. Do 

Gorłyc, do mista ïszƚo sia, dawno sia chodyƚo 
PW12. Nianio ïszły. Bыƚo ludy ï ludy iszłï 
IP13. Ïdyj do studni! OK21. I zme iszłï piatsto 
kilometry piszï z Widnia na Budapeszt MP23 
→ pity, perejty, pryjty 2. ‘jechać’. Wozamï 
izdyły, ałe wozamï jak iszoƚ, to wiuz dakie 
drowno na prodaj PW12. Posidałyzme i wio! 
– już ideme IP13. A do Nimec jem iszƚa, to 
iszczem majtok ne maƚa MP23 → jichaty, pry-
chodyty, pryjty, wezty sia, wыjty 3. przen. ‘iść, 
prowadzić, wychodzić, następować; przesu-
wać się’. Na jedno pasmo iszƚo dwadcet cztery 
nitkы PW12. Tam bыƚo iszƚo roztokom, a tu 
iszƚo jak teper wydno ľis. [Stajanka] z derewa 
zbuduwana, jedno derewo za druhыm ïszƚo. 
Spidkы o, i ideme po wyhladы riwno w horu 
het. I ïszƚo y hori komynom prosto [o dymie] 
IP13. Potim już hore tak zwana oczap ïde IP13. 
Toto hirsze to iszƚo takie na motuzы HW25 4. 
‘zbliżać się, przychodzić, nadchodzić (o cza-
sie)’. U nas śpiwajut takы piśni cerkownы, 
jak to ide pyd pist PW12. Weczirkы to tak 
zaczыnalï jak teper, o, iszczy dwa tyżni ten o, 
bo misiac prawi iszed HW25 5. ‘wychodzić 
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iz jahodы

za mąż’. Za pidľaka ne, nech pani ne jde, za 
pyjaka, za pidľaka ni IP13 → wыjty za muż 
◈ ity komu ‘iść, powodzić się komu’. Jak maƚ 
dobru kosu to, to mu ïszƚo OK21 ◈ ity spaty 
zob. spaty ◈ ity na hrybы, ity za hrybamy 
zob. hrybы ◈ ity do psałtyria zob. psałtyr

iz zob. z

J

jabko zob. jabłko
jabłin ‘jabłoń’. Tam bыƚo jabƚok na jabƚoni! 

PW12
jabłko [wymowa: jabko] ‘jabłko’. Ne bыƚo 

sƚywok, to zme jabƚok narwaly, bo takie jabka 
bыly PW12. A mы zberaƚy takы, bo byƚa sado-
wyna, takы hruszkы, jabka takie o, i suszыƚy 
MK20. Jabka bыłï ƚadnы OK21

jaderko zob. jadro
jadłowec ‘jałowiec’. Jadƚowec... ja dumaƚa, 

że to z toho jadľiwca koľkы AK20
jadro, zdrobn. jaderko 1. ‘pestka w jabł ku, 

w gruszce’. W jabkach to jadra nazywaly, 
w hruszkach ťiż jadra K-4 2. ‘w kamieniu: 
ziarno’. Oni wybyrały [do obróbki] takыj 
specjalnyj kamiń [!] miahkyj, a dribne barz 
jaderko żebы maƚ, żebы, bo jak oczыstyƚ, jak 
hrube jadro to toto... tak jadro, jak maƚ hrube 
toto jadro, to sia robyły jamkы OK21

jafыrnyk 1. ‘krzak borówek–czarnych 
jagód’. Jafыrnyk to sia nazыwa, jafыrnyk 
2. ‘krzak borówki–brusznicy’ (?). To nyżczы 
jafыrnyk tak, nыżczy, ale ne bыƚo po try, lem 
bыƚy po dwi takы kytajoczkы, bo tam na 
naszim poly to rosƚy dost duże, to mы tam 
chodyƚy, a to z toho bыƚ barz dobryj sok JZ22

jafыrы ‘borówki – czarne jagody’. Jafыrы 
zberały MP23 ◪ Babы jafыrы nosyłi toty 
o, szto zberały takы czornы jahodы PW12. 
Wыnoszaƚy lude na pleczoch jafыrы. Dawno 
baba nazberaƚa, jafыrы na pleczoch nesƚa 
i w rukach iszczы; to nesƚa takie, jak zƚoto. Ï to 
barz i na tim bыƚ interes IP13. Rosłï jafыrы 

toty „boruwkы czorne”, to jafыrы, czornы 
take OK21. To z jafыr suszenыch, jak brich 
boľiƚ JZ22. Chodyƚ takyj w Gorlyci, to byƚo 
misto nasze Gorlyci dwacet kilometŕiŵ od 
Bortnoho, i wychodyƚ takyj staryj Żыd, nïs 
na pleczoch i kupuwaƚ. Maƚ wahu w rukach 
i kupuwaƚ i na misťi kożden maƚ hroszы 
z tыch moƚodych. Starы ne chodyƚy, bo ne 
maƚy czasu. A pryszƚo ľito, jak już bыƚy totы 
jahodы, jafыrы my zwaƚy, jafыrы, no, to my 
chodyƚy na totы jafыrы, i zberaƚyzme. I dwad-
cet kilometrï do Gorlyc byƚo, i do Gorlyc mы 
totы jafыrы na pleczoch nesƚy w pƚachtach. Ja 
sama, o nedyŵna taka, a ja nesƚa. A jak tato 
iszoƚ z takыma dыrwamy na prodaj, dagde 
byƚ prodaj, to na dыrwa sia pakuwaƚo tam, 
i zawiuz tato, tak to ne chodiƚ, a jak sie jafyr 
nazbyraƚo, no to treba byƚo ich nesty świ-
żych, bo tam prodaƚ. A tak za durnyciu sia 
prodawaƚo, desiat groszyj, dwajciat groszyj o, 
to już dobri byƚo, piatnadcat groszyj ľitra. Jag-
-em raz piszƚa, tom sy na spïdnyczku kupyƚa, 
druhꞌyj raz chustynu-m sy kupyƚa i tak, to 
bľuzku, no i toto sia priodywaƚa MK20

jahnia ‘jagnię’. Bыly maƚe jahniatka take 
uo, jahniata nazywaƚy maƚy PW12. Nïchto ne 
wkraƚ nycz, any jahnia, any korowu PK23. 
Maleńkie – jahnia K-4 → jahniatko, ucia

jahniatko ‘jagniątko’. Treba byƚo uci zdojity, 
bo byƚy takы, no maƚy maƚeńkы jahniatka, 
to treba zdojity MK20 → jahnia

jahnycia ‘młoda owca, która jeszcze nie 
była kotna’. Jahnia maleńkie, a jak już biľ-
sza, dorosƚa taka, ale iszczy ne ucia jest, szto 
iszczy ne ma maƚych, szto tohꞌo, to jahnycia 
nazywaly K-4

jahodnyk ‘krzak poziomki’. To jahodы, 
jahodnyk sia tak nazыwa JZ22

jahodы 1. ‘poziomki’. Jahodы zberały IP13. 
Trochu tыch jafыr nazberaƚ, jahod, trochu 
hrybiŵ trochu OK21. To jahodы JZ22. Byƚy 
kupy z kaminiom, i na tych kupach jahody, 
ta jak toty poziomky teper nazywajut K-4 
2. ‘jagody (owoce, nazwa ogólna)’. Pryszƚo 
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jajce jarmak

ľito, jak już bыƚy totы jahodы, jafыrы, no, 
to zberaƚyzme MK20

jajce ‘jajko’, lmn. jajcia. Ï z kurom, ï z jaj-
com, ï z masƚom, ï zo wszыtkыm iszły; szto 
mały na prodaj, to zo szыtkыm iszły. Nichto 
ne znaƚ, ani teper ne zna, czoho takie toto jajce 
jest. Sidit kura na jajcoch try tyżni PW12. Do 
koszыka rano kƚaƚo na Weƚykden no: i syr, 
i masƚo, i jajcia, i kobasu, i szыnku MK20 
→ jajko

jajko nowsze ‘jajko’. Jajko sia wbje do toho 
jiszczы MK20 → jajce

jak 1. ‘jak, gdy, kiedy, jeżeli’. Jak win (gont) 
zateruwany, to win straszni doŵho bude. Jak 
ne poczestuwaƚ, to mu robyły bidu. Można sia 
podiłyti z kymsi, jak komusi potribne IP13. 
Jak maƚ dobru kosu to, to mu ïszƚo, i siƚu jak 
maƚ, ï zdorowia OK21. A jak zme pryszły do 
Warszawы, to ani jednoho domu ne bыƚo ciƚoho 
MP23. Jak bыƚo w chыżы sim ďity, wisym, 
tam de jaki zahin bыƚ zemľi, to iszły, żebы 
kusok chľiba maƚa, tak na kupi, jak persze 
HW25 → koły 2. ‘jak, niż’. Konia szanuwały, 
ale ľipsze jak korowu OK21 ◈ tak... jak... ‘tak 
(samo)... jak...; niż’. A dawno, dawno to ďiwky 
tak chodyły jak i babы. To wы ż dobri znate 
wszыtko, tak ľipsze jak ja OK21 

jakbы ‘jakby’. Sukonne było ťiż, ałe już 
tak jakbы kurtka, nazыwały hunia PW12. 
Od tamtych rokiw do teperisznich rokiw to 
jes ta jakbы inczыj świt IP13

jak chodyt/chodyło zob. chodyty 
jakkolek ‘jak, jak tam’. [Mowiono:] stryhly, 

abo pidustryczы uci, abo stryh ucu, no jak-
kolek mu pasuwaƚo PW12

jakosy ‘jakoś’. To bыƚo tak jakosi kruto rob-
łeno. Tak jakosi biłyły toto PW12. Boľaczkы 
ľiczыƚa, a jakose że tam molyƚa. Dneska z toj 
kudyłi jakosy maƚo toho IP13

jakstiwka zob. laksiwka
jakыj ‘jaki, pewien’. Korowы jakы PW12. 

Ne do opowidania jakie to byƚo weseƚe IP13
jakыsыj ‘jakiś’. (Koraľi) ne bыły prawdywы 

pewne, take jakysy. Ona mi toto tu daƚa, jakesy 

ľikarstwo. Ono bыƚo jakesi terpkie toto kisto 
PW12. Ona byƚa gorłycka pani jakыsa IP13. To 
zełenyj, to jakysi inszыj, takyj orichowyj OK21. 
Chodyƚ tam na robotu, tam jakyse MP23

jałiwka ‘jałówka’. Tam [na pastwisko] 
iszƚo tak: jaƚiŵkы i bыkы PK23

jałowyzna ‘jałowizna, bydło nie mające 
jeszcze potomstwa’. Teper to ťiż tak chowa-
jut lude korowы i take, jaƚowyznu taku IP13

jałowыj ‘jodłowy’. Wыhľadы robyły 
z derewa jaƚowoho OK21

jałycia ‘jodła’. Jak taku jałycu stiaƚ, to 
naupaƚ [gontów]; bыƚa taka jałycia, kotra 
puszczaƚa dobri IP13. To to z toho, z jałyci, 
wszыtko z jałyci, bo ľipsze uważałi, że ľipsze 
bыƚo jak sosna OK21. Dawno sztoż, dawno 
z jalyci buduwały TW22

jama ‘dół, wgłębienie; dół na ziemniaki’. 
Jamu sia wыkopaƚo i towdï sia buduwaƚo 
w jami [piwnicę] IP13. Pid tyma dыľamy 
musiƚa byty jama, i na totu jamu dały takы 
ľigari AK20. Jama – wыkopana JZ22. Taku 
jamu wыkopałi i ƚawka była bez totu jamu 
MP23 → jamka 

jamka zdrobn. ‘dołek, wgłębienie’. [W żar-
nach] taka jamka byƚa, tam sia sypaƚo zerna, 
zerna sia do tej jamkы metaƚo i obertaƚo JS18. 
Kamin jak maƚ hrube toto jadro, to sia robyły 
jamkы OK21 → jama 

jar r.ż. ‘wiosna’. Wesna najbilsze sia radyt, 
wesna abo jar, abo jar, ale tak jar, o. Pryszƚa 
jar, to ľude iszly oratï, sijatï, robitï wszыtko 
PW12 ◈ na jar ‘na wiosnę, wiosną’. Na jar 
budeme sijatï. Na jar abo na wesnu – chocjak 
radyly PW12

jarec ‘jęczmień’. Sijały jarec, tam tak i psze-
nycu, uorkisz – takyj bыƚ podibnyj do jarca 
IP13. Pancakы – podtoŵkaƚo sia h mƚynach 
jarec MK20. Jarec. Chľib z jarcu sztosy sia im 
ne udawaƚ OK21. Owes, żыto, jarec MP23

jarka ‘owca roczna, która nie miała jag-
nięcia’. Jak ne maƚa jahniaty zwaly jarka PK23

jarmak ‘jarmark’. Tu tak tot rukaƚ wisiƚ 
[w czuże], to jak iszed na jarmak, to sobi 
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jarmo jidżыnia

tam sztosi pustyƚ, jak kupyƚ. W Żdыni byƚ 
jarmak PW12. To byƚ u nas witorok – jar-
mak JS18 → torh

jarmo ‘jarzmo na woły’. Byƚa tiażka zemľa, 
a kin byƚ za sƚabyj, a bыkы byly barz micne, 
zakƚadaƚo sia jarmo na nioho takie derewiane, 
zanizkы sia zaƚożyƚo, i do pƚuha K-4

jaryna ‘jarzyna, warzywa’. W tij komori 
tam trïmałi si to takie, to kapustu, to bandurы, 
to jakesi jarïnы, o. Na wesnu to już bыƚo tak, 
to horoszok, to jakysi jarïnы OK21 

jarыj ‘wiosenny’. Jare już maƚo sijut. Teper 
sijut biľsze na ozyme jak jare PW12

jaseniowыj ‘z jasiona’. Opadы, łyścia, toto 
iszły hrabałï, to ľiskowы, bo tu ľisы jes naokoƚo 
to ľiskowы, to jaseniowы, jakie bыƚo OK21

jasin ‘jasion’. Na buku tam, na jasenï bude, 
desi kus take zapsute [!] derewo kus, to rosne 
toto (hłiwy) IP13. Wozы, derewiany, pere-
ważni z jasenia OK21

jasznycia ‘jajecznica’. Byƚo jajcie zbyte, 
jasznycia sia zwaƚa JS18

jaworyna ‘liście jaworu’. Chľib wsadyly 
na opaťi; cy jaŵoryny ďity nazberaƚy, cy na 
kapustoŵym lystku K-4

*jaty zob. cholera
jeden1 1. ‘jeden’. Mы w jednij chыży byƚy, 

jedna chыża byƚa MK20. Jedne tam, druhe tu, 
wsiady ľude sia poroschodyƚy. Mame derewo, 
o, spidkы jedne. Denekotrы si trimaƚ jednu 
korowu IP13 2. ‘jeden, pewien’. Jeden piszoƚ, 
ťiż sztosi kin mu zachworiƚ IP13. Czƚowek 
jeden ma takyj sylnyj zrik, że win, że uod 
nioho może toho (wrokы) dostati OK21. Tam 
jenna szыƚa HW25 → odyn

jeden2 ‘pierwszy’. Na tim grunti bыƚa kurna 
chыża, ï jenna, ï druha IP13 

jedyni [-ńi] ‘jedynie’. A każdyj, to jedyni 
prï mƚoćci, a tak to ne hladały sie IP13

jegomość ‘ksiądz (zwłaszcza przy zwra-
caniu się)’. Ksiondz, jegomość – tak jak chto, 
jak pidyszƚo mu JS18 → ksiondz

jelci lmn. ‘rodzaj ryb’. Jeľci, takы barz 
blyszczaczы ƚuskы maƚ PK23

jełen ‘jeleń’. Jeleni straszni chodiat i rыjut, 
bo rыje nohamy tak, że ne zostaje tam nycz 
PW12. Bыƚy jeleni i sernы PK23

jenkawy ‘jąkała’. Jenkaŵy no ta jenkaŵy. 
No, zahakƚywyj, jenkawy JZ22

jichaty ‘jechać’. Do Krakowa-zme tak 
jichały. Do Widnia-zme jichałi MP23 → ity, 
prychodyty, wezty sia

jidło ‘jadło, posiłek’. Robyłï bryndzu, 
sыr, a to do jidƚa, fajne barz. Jak już bыƚa 
fl aszka, ľitra kropkы, to to pry każdym jidľi 
bыƚo. [Majstrom] kropku dawały, pry każdim 
jidľi IP13. Robyƚo sia riżne jidƚa, dwanajciet 
straŵ MK20. Dakie idƚo jak hoƚoden, to by 
mu daƚ JZ22. Ne byƚ ciƚyj sťiƚ do jidƚa, lem piƚ 
K-4 → jistia, jidżыnia ◪ Jidło na połe. No 
to nesƚy, takы myskы bыƚy, to do mysok sia 
zƚożyƚo, i perohы, tu bandurkы, tam daszto 
zas, a bыƚy taky, szto sia zwaƚy dwiniata, szto 
jeden horneczok i druhyj horneczok tak, i tak 
sia trymaƚo, a tu takie uszko byƚo, to tak w jedni 
ruci nius dwoje ideƚ, idƚo na pole no. Jak kosyƚ 
dachto cy tam oraƚ, to gazdynia nabraƚa toto 
i tam to chľiba, a do chľiba ťiż takie o, syra 
duże robyƚy – toty hrudkы takы uczaczy, to 
masƚo wyrabľaƚy samy h bodeńkach o MK20

jidnaty ‘najmować’. Jidnały totыch muzy-
kantiw, tam tыch dwoch cy trioch tыch 
kawalerы OK21 → zidnaty

jidżыnia ‘jedzenie, pożywienie’ ◪ Takie 
bыƚo jedżыnia [!]. No to szto jiły? Śnidania 
– bandurы, a na poƚudne dakы pancakы, 
hotowyły pancak, pancakы. Na weczer zas 
bandurы, szto tam bыƚo, abo z mołokom, 
abo takie. Takы totы kompotы hotowyły 
z suszenыch hruszok. No ta i take jiły. Sыr 
bыƚ, jak bыƚ. Sыr, moƚoko, masƚo. To tak 
daszto hotowyły, horoch, kapustu, perohы, 
ale perohы bыły z razowoj mukы, jak to zo 
pszenycznom, jak to iszczy takyj orkisz sijały, 
orkisz sia nazыwaƚ. Ale to bыƚo takie twerde 
zerno, szto straszni byƚo tiażko moƚoty toto. 
Ałe moƚoły ľudy, misyły i robyły pyrohы, no 
ono ne bыƚo dobre, takie bыƚo jakesi terpkie 
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jistia Jordan

toto kisto, bo pszenycznы bыły ľipsze. No ałe 
powidam, pszenyci maƚo bыƚo w nas. Teper 
ľudy sijut pszenycu, ï żыt,o ï desi sia rodyt, 
a towdy sia ne chotiƚo rodytï. A takie ja, ja 
take żыcia maƚa, że wszыtko sia jiƚo, szto 
bыƚo, i wszыtko bыƚo dobre. Bo hnesky nedo-
bre, hnesky ľude powidajut, że toto nedobre, 
tamto nedobre, a towdy bыƚo szыtko dobre: 
i kapusta, ï bandurы, ï horoch, i pancakы, 
i bib, i kesełycia. Oľij takyj, szto doma ťiż 
robyłi. Z łenu bыƚ oľij. O-o-o i sia spuszczaƚo 
tak, jak pryszoƚ post tot, jak mы nazywame 
ristwianyj, to spuszczały oľij, ï tыm sia mastyƚo 
wszыtko. Wszыtko sia mastyƚo: i kapustu, 
ï bandurы, ï tak sia z chľibom jiƚo. A isz-
cze potim i w Wełykim Pości czasom, ałe 
maƚo spuszczały h Wełykim Pości, jak pered 
Wełykodniom. Na pist? No powidam: horoch, 
kapustu. Tak jak i na pist, i na miasnyci roz-
majite. To szto tam mały jisti? Miasa ľude 
towdy barz mało jiły. Swyni chowały, ałe 
treba bыƚo prodaty, bo ne byƚo grosza, a jak 
dachto zabyƚ, to ne znały tak, żeby tak sztosi 
z toho zrobyty, tak fajni jak hnesky wyrabľa-
jut. Zabyłï, cy nasołyły, a toto nasołene bыƚo 
już ne takie aż dobre. Ałe to maƚo ľude byłï, 
ne mohły PW12 ◮ Śnidania byƚo, a poťim 
byƚo peredpoƚudne, byƚo pered poƚudniom 
– śnidania, a poťim poƚudne byƚo, byƚ obid, 
no ji pered weczerom, jak komu sia choťiƚo 
jisty, tak piszoƚ i sia najiƚ. [Szto nosyły jisty 
h połe?] Takie ľipsze byƚo, byƚo jajcie zbyte, 
jasznycu – jasznycia sia zwaƚa, teper masƚo, 
teper chľib i tam perohы byly, abo rizanka 
byƚa – byƚ taki makaron [!]. To obid nosyly. 
Z obidom trea itï, to onï szƚy. Rano piszoƚ, 
pośnidaƚ, i poťim tak o dewiatïj hodyni obid 
pryneslï. A poťim h poƚudne zas robyly, bo jisty, 
jak robyt, to choczet sia, to obid zas druhij 
byƚ. [Chto nosył?] No żenы chƚopiŵ nosyly. 
To chƚopы tam ne jiszƚy strojity sobi, lem baba 
prynesƚa, naostriƚa [! zamiast: nastrojiƚa], 
piszƚa domiŵ, postrojiƚa i toŵdi wыszƚa, jak 
pryhotowiƚa sztosi, szto maƚa, to zhotowyƚa. 

[Nosyły] w takych dzwiniatoch, takы dzwi-
niata bыly. Takie byƚo uľanы, wыrychtuwanы 
specjaľnы, to bylï dwi totы girы, w jednim 
jedno, w druhim druhi, a tu iszczy byƚo taki 
prykƚadok, to jasznycia byƚa. Perekryŵkы 
byly i wkryŵkы byly i toto i jedno na druhym 
poskƚadany JS18→ chlib, jistia, kesełycia 

jistia ‘jedzenie’. Nychto jim tam jistia ne 
dawaƚ, chto jim tam maƚ jistia dawaty, sia 
najiƚ każdyj jak iszoƚ (na weczirkы) PW12 
→ jidło, jidżыnia

jisty 1. ‘jeść’. No to szto jiły? To szto tam 
mały jisti? Miasa ľude towdy barz mało jiły. 
No ta i take jiły. Sыr bыƚ, jak bыƚ. Sыr, moƚoko, 
masƚo. Ja take żыcia maƚa, że wszыtko sia jiƚo 
PW12. Dast tï jisti. Toto jiłï z masƚom IP13. 
Wszыtkie jidnakowo jidiat JS18. Już można 
bыƚo jisty OK21. Tu ne bыƚo ani szto jisty, 
ani chľiba. Ne chotiƚa jisty MP23. 2. ‘jeść, 
żreć (o zwierzętach)’ zob. zisty 3. ‘spoży-
wać – pić’. Jak byƚo takyj pist jak teper, to ne 
wilno byƚo moƚoko jisty K-4 4. nieodm. jisty 
‘jedzenie’. Kosyƚ tam... no ałe jisty tam nosyƚa 
baba IP13 → najisty sia, pojisty, zisty, żerty

jizdyty kińmy ‘tu: prowadzić konie’. Jeden 
izdyƚ kińmy, a druhyj trimaƚ puh [‘pług’] ten 
OK21

jo ‘tak, tak właśnie’. Ślepyj jo, tak jak po 
ślepyj, jo, tak, ślepyj, no ślepyj jo K-1

joj! ‘jej! o  jej!’ Śpiwaly tam po tych 
werchoch, take bыƚo weseƚe wszыtko, joj! 
PW12. Joj! Jaka to byƚa raďist. Tu-zme 
pryjichaƚy, joj, wam każu, pustka, wiken ne 
je, dweri ne je MK20

Jordan ‘święto Trzech Króli’, ludowa nazwa: 
Wydokszczy (Wodochszczy, Wodokresty), 
Wodośwacia ◪ Na, jak mы nazыwałï, na 
Wydokszczы, ałe to bыƚo toto Jordan, na Jor-
dan, to chodyƚ ksiondz, ałe win chodyƚ, po 
Wodośwaci w tim chodyƚ, po Wydokszczach 
dagde tam dakы i teper chodyt świaszczenik 
po tim Wodoswaciu, po tim Jordani, Jordan. 
Tak po starodawniomu to nazыwały Wydok-
szczem ałe to ne je Wydokszczы ałe to je... ta 
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jucha kałenycia

jak Wodokrestы, ałe to bыƚo neprawedływi, 
no Jordan no tam, no jak sia chrestyƚ tot, Isus 
Chrystus w Jordani, Jordan PW12. Na Jordan 
to już robyły tak zwanyj ƚamarek IP13. Na 
Wodochszczy, na Jordan, jak to po polskы? 
MP23 

jucha 1. ‘płyn (do picia), zupa’. Karpeľi... 
i toto mama waryƚy nam, i dobre bыƚo. To sia 
zhotuje, to piźnisze tota jucha toto, to barz 
dobre do bandur byƚo MK20 2. ‘kompot’. 
A mы zberaƚy hruszkы, jabka takie o, i suszыƚy, 
i w zymi kompotы, juchы takie robyƚy, no 
MK20. Jak namiszaƚ hruszok i jabƚok, do pytia 
byƚo w każdyj den – jucha no AK20 → juszka

juszka zdrobn. ‘płyn (do picia), zupa’. 
Z takыch horniatok pyƚy harbatu cy tam juszku 
MK20 → jucha

już ‘już’. Już czuh ne bыło. Poƚotno spy-
skie, hrube takie, ałe to już dawno PW12. 
Oczap, ona tam bude wypuszczana tam już. 
Ja rizaƚ na pyľi już. Już nowы ścinы, to już 
biłyły wapnom IP13. Już można bыƚo jisty 
OK21. Ï ne bыƚo szto już doma robyty. Ja już 
zabыƚa wszыtko MP23. To już sorok wisem 
rokiw, jak mы pereżiłi razom HW25 ◈ i już 
‘i już, i koniec, koniec – kropka’. Lude znały, 
że tak dobri, i już, no. Stiahły ľisy, i już. Zaby-
wame kiƚkы, ï już IP13. Ï już, na tim konec 
bыƚ OK21. Że nycz, łem żebы dobri fukƚa 
do buteľkы, ï już MP23 ◈ już teper ‘już, już 
teraz, dopiero teraz’. Już teper. I tak już teper, 
to byƚ już noweczesne IP13 

K

k ‘ku, do’. Z dnia na den błyże k smerti 
PW12

kabat ‘spódnica’. Kabat. Spidnycia byƚa 
taka, szto byƚa pid kabatom JS18. Kabat MK20

kacza ‘kaczątko’. Kaczkы, kaczata maƚy 
PW12 → kaczka

kaczałka ‘wałek do ciasta’. Rozkaczat sia 
na sťiľnycy o, i wыbywat sia zo szkľankom 

tam to takы totы, kaczaƚka, i treba tam abo 
sыra, abo bandurы MK20

kaczaty ‘toczyć’. Z zemľi tam jak taki kloc, 
musiły kaczatï w horu na totы kobыłyci MW23 
→ rozkaczaty, wыkaczuwaty

kaczaty sia ‘kołysać się’. Kazaly, że sia 
sczemerïƚa, ona toŵdy sobom toŵkƚa, tak sia 
kaczaƚa PW12

kaczilce ‘kółeczko’. Chimľa to takie byƚo 
kacziľce o, i na tim wołosia bыƚo zokruczane 
PW12

kaczka ‘kaczka’. Kurы, kohutы, kaczkы, 
husy chowaly PW12 → kacza [Odgłosy]. 
Kaczka kwacze MP23 [Przywoływanie]. Na 
kaczkы: taś-taś-taś-taś! MP23

kaczurystыj ‘o krętych włosach’. Kaczuri-
styj, kaczuristy JZ22. Poťim sie jahniata takы 
wziaƚy, że maƚy kras woŵnu kaczuristu taku 
i hustniszu PK23

kady ‘dokąd’. To byƚo persze dwisto [?] 
szizdesiat numeriŵ, to byƚo kady chodyty 
AK20. Ne chodïtï bыƚo, kadï ja chodïƚa [z pio-
senki] HW25

kafły ‘kafl e’. Kotrыj bыƚ już takыj kus ľipsze, 
bohaczszыj, to kupyƚ sï cehƚы i postawyƚ sï taku 
kuchniu bes kafłï, ałe samu cehlanu taku OK21

kalicznыj ‘kaleka’. Kalika, kalicznyj o, 
kalicznyj, win kalicznyj, chŵoryj kalicznyj 
MK20 → kalika

kalika ‘kaleka’. Kalika, kuľawyj kalika no, 
nazywaƚy MK20 → kalicznыj 

kałendar ‘kalendarz’. Czasami smotriły 
do kalendaria, jak mы nazywały. Jakie tam 
prynosiƚo sobi, a czasami jakie sia komu 
zaprahło, takie si daƚ [imię dziecku] PW12. 
Opysaƚ to w ťim kalendari tam PK23

kałenycia ‘kalenica, górna krawędź dachu’. 
No i jak nakrыłi, piznisze zrobyłï, nazywałï 
kałenïcu, pid samыm werchom, kalenycia, 
kałenycia, na kałenyciu dawały gonty. Tiko 
samu kałenycu dawały takы, takyj daszok 
[z gontów] na uostatniej, na sam konec, tak, 
żebы tam ne laƚo ï prybïwałï gontы do tыch 
ƚat, szto tam bыłi, no OK21
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kałyna kapłun

kałyna ‘kalina’. Hłih, kaƚyna i tu je JZ22
kameniar zob. kaminiar
kamenycia ‘dom murowany, kamienica’. 

Tam jest za kamenyciom moje MP23; też 
nowsze (?) kamianycia. Na tim grunti bыƚa 
kurna chыża, ï jenna, ï druha, a mij wnuk 
już buduje kamianycu IP13

kamenyk zdrobn. ‘kamyczek’. W ťim pecu 
wysuszyly i posmotryƚy do nioho cy dagde 
kamenyka ne je, treba perebraty zerno K-4 
→ kamin

kaminiar ‘kamieniarz’. Były kaminiary, szto 
robyły młyńci AK20; też kameniar [?] ◪ Bыły 
kameniary, ałe już sia skinczыłï, kameniarы 
sia skinczыły, bo to bыƚo tu, tu bыƚo źrudƚo, 
fabryka kameni, take u nych kameniary bыły, 
kaminia robyły. Kamin tam, z tamtoj horы. 
Bыƚ specjalnyj śpic żeľiznyj ï bïƚo sia ï kłyny 
ï tak sia obroblaƚo doma. To dałeko bыƚo 
znane IP13

kamfi na ‘naft a’. Kamfi nu, i to sia kupuwaƚo 
na zymu tam des ľiter abo pietnadcat, abo 
dwadcat, bo i h miści na prodaj byƚa, ale tak 
tuńsze byƚa ot chƚopa JS18. Prawdywi kamfi na 
radyły, bo „naft a” to już bыƚa taka szlachet-
nijsza nazwa bыƚa, w miści radyły „naft a”, 
w nas radyły kamfi na, brak kamfi nы, no OK21 

kamianycia zob. kamenycia 
kamianyczok ‘kamienne naczynie’. Burakы 

lem kŵasyly, do kamianyczka. Masƚo topïly, 
roztapľaly micno, i do kamianyczkïw, takы 
horci kamianы, nalywaly K-4

kamin 1. ‘kamień’. Normalni kamin 
[dawano] na kamin i już IP13. Wybyrały 
takыj specjalnyj kamin miahkyj, a dribne 
barz jaderko żebы maƚ. To oni już znałi sia 
na tim jakohꞌo, jakyj kamin do toho dobratï. 
[W żarnach] bыƚ pid spodom jeden kamin, 
a z werchu druhыj. Pryƚożыłi kameniom ï tot 
kamin tysnuƚ totu serwatku OK21 2. zbior. 
‘kamień, kamienie’. (Robyły) i z kamenia, 
i z derewa, i z żeľiza PW12. Pewnycia jes 
obroblana z kaminia, szto na tamtij hori 
wyszkipaƚ taku skaƚu IP13. Kupa kamenia 

IP13. Denekotrï i z kamenia robyłï [piece]. 
Pewnyci z kamenia na połï pobuduwałï. Z bil-
szych kamenej towkły tak nazywałi: tam mi 
potowcz toho kamenia! OK21 → kamenyk, 
młynec

kaminia zbior. ‘kamienie’. Kameniary 
bыły, kaminia robyły. Kupa z kaminiam, bo 
to sia kaminia zberaƚo, na tij kupi derewo 
wyrosƚo IP13. Tы bыstra wodyczko, omыwasz 
pisok i kaminia [z zaklinania] MK20 Kami-
nia pid sztыri uhƚa. Kaminia to tu, kaminia 
ne brakuwaƚo, jest, abo z rikы, bo rika bыƚa 
wełyka, to jak pryszƚa bilsza taka woda, to 
nanesƚa tыch... OK21. Win znaje szkipatï 
kaminia MP23

kamizelka ‘kamizelka (nowszy ubiór)’. 
Mołody, już jak pamiatam, mały totы kami-
zeľkы PW12 → druszlak, łajbyk

kantka ‘falbanka’. Oplicza... taka tu była 
kantka, o. Tu kantka, tak bыo dookoƚa okro-
jeno, czasamy bыły takы falbankы. A jak chto 
znaƚ, to już sobi na ti kantci taku mareżku 
wыszыwuwaƚ PW12

kapa ‘okap’. Nad pecom natomist bыƚa 
kapa taka IP13. Żebы tam pobuduwatï cho-
cki totu kapu, żebы iszoƚ tot dыm chocki na 
pid MW23

kapeluch ‘kapelusz’. Kapeľuch JS18 
◪ Kapeľuchy mały takы, nazywały żdыńskы, 
bo tu w Żdыni byƚ jarmak i totы kapeľuchy 
to tam desi zo Sƚowacji cy z Wengier totы 
kapeľuchы. Takы bыły czornы, takы twerdы, 
to i w tыch kapeľuchoch chodyly PW12. Nosyłi 
w ľiti kapeľuchы, taki bыƚ twerdyj, szto mie 
neraz tato posyƚałi do studni, na poly jak kosyli, 
to mia posyƚali na wodu, takyj byƚ twerdyj, 
szto ne pustyƚ wodu, pownyj kapeľuch-em 
prynesƚa. To bыłi takы kupczы, takie jak f ’ilc, 
takы bыłi podibnы jak i teper kapeľuchы 
takы. Kupczы, ne robyły, nit, ne robyły HW25

kapłun ‘kapłon (młody wykastrowany 
kogut, specjalnie tuczony) i mięso z niego’ 
◈ kapłuna peczы ‘rodzaj zabawy’. Kapƚuna 
pekly PW12. Kapłuna pekły IP13
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kapłycia katulaty

kapłycia ‘kaplica’. Mы smotryme po 
obrazoch wsiady w ty kaplyci MK20

kapłyczka ‘kapliczka’. Kapƚyczku postawyƚy 
i odpust tam raz do roka byƚ PK23

kapota ‘kurtka’. Wыrabľały sukno, pizni-
sze już dełykatnisze szыły takы kapotы. Zo 
sukna wyrablały huni, tak zwanы kapotы, 
no IP13 → hunia

kapusta ‘kapusta’. Towdy bыƚo szыtko dobre: 
i kapusta, ï bandurы, ï horoch, i pancakы, i bib 
i kesełycia. Wszыtko sia mastyƚo: i kapustu, ï 
bandurы... Jak sia kysyƚo kapustu, to sia dawaƚo 
uciam pyty PW12. Kapustu ťiż daleko ne sadiat 
JS18 ◪ Waryƚy kapustu, no kapustu kysyƚy, 
sikƚy, kwasyƚy w takыch boczkach weƚykыch 
na ciƚu zymu, no. To surowoj kapusty duże 
my jiƚy, toj, jak my zwaƚy, war byƚ tot, war to 
z toj kapustы, z toj kapustы to byƚ war, no, tak 
MK20 ◮ Kapustu do boczkы i kameniom sia 
pryƚożyƚo. Jak byƚo zymno, ta ne treba byƚo 
toto zberatï, totu osuhu, bo sia zrobyt taka 
osuha zymuẘaty i, a totu wыczerpaty, a inszu 
hľaty ẘodu tam. I braƚo sia tam, deńciami 
sia pryƚożыƚo, kameniom, żeby ona byƚa sia 
trymaƚa dobrï, bo jak pryƚożena, ta trimat sia 
ľipsze. I rukom naberaƚa gazdыnia i do horcia 
kƚaƚa, i hotowiƚa. Jak byƚa kŵasna, to odcidżaƚa, 
a jak ne byƚa kŵasna, lem taka prꞌawiľna [!], 
to nïc ne robyƚa. Poťim cïbuľi nakrajaly, masla 
daly; masla, cy oľiju, cy sƚonynы [!] i posma-
ruwaly, i pomiszaly, i tak ily JS18 ◮ Dakolysy 
no boczkы welykы i toto brat byƚ takyj hru-
byj chƚopec, to win nohamy doptaƚ, myly mu 
nohy, perenesly ho, i win chodyƚ, i nadoptaƚ. 
Rodycze sikly, byƚa maszynka taka suwana 
tak. Jak nasikly, pƚachtu prywiazaly do toho na 
dwoch sťiľciach, i tot chƚopec doptaƚ. Dawaly 
na spid chľiba kawaľczyk, żeby kŵas maƚa 
takij dobryj, no ji trochu kopriu szmaryly, 
kopriu pometaly, no ji tak piznisze prykryly, 
prydusyly micno toto K-4

kapustowyj ‘kapuściany, z kapusty’. Chľib 
wsadyly na opaťi, cy jaŵoryny ďity nazberaƚy, 
cy na kapustoŵym lystku K-4

kara ‘kara’. Kus mы dыrwa rizały tam za 
karu MW23

karabyn ‘karabin’. Maƚ takyj karabyn IP13
karch ‘kark; szyja’. Szыja – persze nazy-

wały karch, karch. Totыch nytok kupa bыło 
[w koralikach], to prewiazuwały na karch 
PW12. Ziaƚ sia rozobraƚ i do toj boczky po 
karh PK23; też kark. A jak choƚodnisze, to 
pid borodu, zawiezuwałï [chusty] koƚo karku 
si HW25

kark zob. karch
karpelanka ‘nać brukwi’. Karpeľanka, 

ƚyścia z karpeľi K1
karpeli lmn., lpoj. karpil ‘brukiew’. Szpichľir, 

a zo spodu bandurы, no, karpeľi. Bandurы, 
karpeľi, morkow IP13. Karpeľi sadyly JS18. 
To ťiż taki karpiľ posadyly K-4 ◪ I toto nawet 
mama waryƚy nam, i dobre bыƚo. To sia zho-
tuje, to piźnisze tota juha toto, to barz dobre 
do bandur byƚo. Aľbo ziaƚy mukы, tak pidbyƚy, 
i ťiż dobre bыƚo, no. Ale to sia maƚo toho jiƚo, 
to ne tak czasto, ne to żeby tak bohato tam, 
kożdyj den, najwece bandury MK20

kasarnia ‘koszary’. Prïprowadyły nas do 
Poľanok, własno do toj kasarni na Słowacji, de 
nas zimały, najpersze tu, ï potim tot odobraƚ 
nas ciƚyj komandir toj kasarni. Ony berizkami 
majiłï swoji placuwkы totы, kasarni jak my 
nazywały MW23 

kaszłaty ‘kaszleć’. Kaszƚaƚam straszni 
PW12. Kaszƚaƚam straszni, zachworiƚam 
MP23

kasztan ‘kasztan (o maści konia)’. Tak 
samo i kin: gniadyj, kasztan IP13 → kin

katula 1. ‘wałek’, zdrobn. katulka. Poťim 
sia tak to skrutyƚo ƚańni tak, do jednoj katuli, 
do takoj katuľkы o, co sia nazywaƚa kuďiƚka 
PW12 2. ‘zwój płótna’. Poƚotno takie doƚhe 
byƚo, to co sia zberaƚo na kupы, na katuľi na 
takы JS18

katulaty ‘toczyć’. Dwi to klambrы, bo 
jedna trïmała toto derewo, ałe trïmała sia 
toj belkы, szto po nij katuľały totu belku do 
rizania MW23 → skatulaty
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katulka kerpci

katulka zob. katula
kawa ‘kawa’. Tam łem bude czorna kawa 

i chľib MP23
kawalczыk ‘kawałeczek’. Żebы perszu totu 

proskurku spożыtï, no, tot kawaľczyk. Chľiba 
zo stoƚa dawaƚ wszytki ťij chudobi, dawaƚ 
chudobi no, po kawaľczyku. Mы bosy leťiƚy 
do toho poťiczka kawaľczyk takï, jak do toho 
pƚota MK20 → kawałec, kawałok

kawaler ‘kawaler’. A tam noczuwałï pannы, 
ďiwkы, a kawalerы tam iszłï, tam na weczer 
bыƚ śpiw, ohni kƚały. To se kawalery priszły 
desi, po jednim [kieliszku] wypyłï . Chƚopci 
pryszły, kawaľerы bыti IP13. Jidnały totыch 
muzykantiw, tam tыch dwoch cy trioch tыch 
kawalerы OK21. Bo już żenaty nikoły ne 
odhrawaƚ takoho, jak kawaľer to już bыƚ bid-
niszyj HW25 → starыj kawaler

kawalerka 1. ‘bycie kawalerem (oglądanie 
się za dziewczynami)’. Kotren chotiƚ nosyty 
bajusy to znaczy sie, to świdczyƚo o tim, że 
ne chocze na kawaľerku ïtï TW22 2. zbior. 
‘chłopcy, kawalerowie’. Ï chƚopcï nahnały 
takych o, kawaľerka, dawꞌaj tam, za to wыpyłï 
piŵ ľitrы i już bыƚ pec MW23

kawałec ‘kawałek’. Pryszoƚ i wыryƚ kawa-
łec zahona PW12. Jak zoraƚ kawalec, bo to na 
kawaľci, to i posijaƚ zaraz. Miaso zawesïly i po 
kawaľci wkrawuwaly i ily JS18 → kawałok

kawałok ‘kawałek’. Robyły dagde takyj 
kawaƚok takiej kobasy. Kawaƚok kobasy zawsze 
tam odrizuwały szto dnia taky i pokal starczыƚo 
OK21 → kawałec

kazania ‘kazanie’. Musiƚ bytï czƚowek 
rozwïneny, żebы „kazania” – propowid znaƚ 
powisty ƚadni, jak do szlubu ïszłï TW22 
→ śmijaty sia

kazaty 1. ‘mówić’. No chrestni, chresna 
mama, chresnyj otec – tak kazały. A szcze tak 
kazały: żinka hruba. Jak hmer, to poƚożyły, 
na smertelnu pościl, h nas kazały PW12. 
A wam każu tak, że ja hnesky by tam piszƚa, 
tak weseƚo byƚo MK20. Piznijsze oni toto ƚatałi 
tыm... tak, tak kazały OK21 → gadaty, nazy-

waty, powidaty, radyty 2. ‘kazać, rozkazywać, 
pozwalać’. Potim kazały toto popywatï tam 
try razy, cy jak OK21. Ne kazaƚ mi sie wer-
nuti MP23. Tu bыƚa zemľa ta j, ta ji mama 
kazaƚa pity [za mąż], taj sia tu musiƚa, tu 
piti, de mama kazaƚa, tato, mama HW25 3. 
zwykle z przeczeniem ‘pozwalać’. Ne kazaƚ 
mi sie wernuti MP23.

każdыj ‘każdy’. Każdyj bыƚ w czuzi, hunï 
i choƚośniach w zymi, w ľiti w tыch biƚыch 
gaczach PW12. Hneska każdy inaksze żыje. Jak 
już bыƚa fl aszka, ľitra kropkы, to pry każdym 
jidľi bыƚo IP13. Na każdym seľi inakszy. Nakru-
tyły kыczkы ï tыm wkrыwałï, tam wbïwałï, 
dawałï takы prut do każdoj OK21. Ï mołotyłï 
cipami, dwoch staƚo abo każdyj w sebe. Dawno 
każdyj den pekły MP23 ◈ każdыj jeden now-
sze? ‘każdy’. Tu do wojnы każdyj jeden byƚ 
fachowcom IP13 → kożdыj

kepin ‘wierzchnie okrycie z sukna, narzu-
cane [według słownika Hrinczenki na Zakar-
paciu]’. A to kepin, tota czuha taka, tu na sia 
skƚadaƚ, ta jak ksiondz ryzy IP13 → czuha

kepsko [wymowa: kiepsko] ‘kiepsko, źle, 
słabo’. Korowa jak sia kiepsko dojiƚa, to jej tam 
daƚy na paswysko PK23; st. wyż. kepszcze. 
Chto maje ľipsze to ľipsze wыpecze, a chto 
mensze, to kiepsze maje JS18

kepskыj [wymowa też: kiepskыj] ‘kiep-
ski, niedobry, słaby, mało warty’. W nas sosna 
kepska IP13. Teper zymy kiepskie JS18. Bыły 
perszы pƚuhы takы... kiepskы, derewianы 
po prostu bыłi, no ale to bыłi kiepski OK21

kermesz ‘odpust’. Des w oseny teper ker-
mesz byƚ, to na Kosmy i Damyjana MK20. 
Kiermesz to sia zowe AK20

kerpci oraz kierpci ‘kierpce (ze skóry)’. 
Kierpci nosyly koo chatï, a tak i do mista cza-
som, bo zymno było, morozy byly, ta naokrutyƚ 
to onucz JS18 ◪ Na nohach kerpci, onucza. Na 
jarmak, doma – to kierpci nosiły, a stare i do 
cerkwy kerpci nosïły. Boso na sztoden, a na 
neďiľu kierpci. W zymi obuwały kierpci PW12. 
I szыłi kierpci nazywałi, to bыƚa normalna 
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kesełycia kiłeczka

skora, taka jak z wыprawы, jak z chudobы. 
Bыłi takы, szto znaƚ szыti. Samy szыłi, a ne 
każdyj znaƚ; nasz, mij tata znaƚ szыti toto. 
Tak weczerami prychodyłi ludi ï tato szыłï 
toto. Dos takie proste bыƚo, ale trea bыƚo znati 
toto szыti, ale to pochodyƚ trochu w tim i sia 
poderƚo toto, bo sia tota skora proczuchraƚa. 
Piźnijsze oni toto ƚatałi tыm... Powidały że: 
poƚataj tam! Tak skoru dawałi, na toto, tak 
samo obrizaƚ i piźnijsze takom, dratow nazy-
wały, toto dratow takы dla takыch szto szыłi, 
tak ridko poszыƚ, no i trochu chodyƚ iszczы 
w tim. A jak chto bыƚ takыj bohaczszыj, że mih 
si kupyti, no to toto szmaryƚ, a sobi nowы, ale 
pereważni ƚatałi OK21. Kierpci [robili] sami, 
z takoj skorы z korowы abo z bыka; kierpci, 
nawoƚokы, onuczы. Kierpci i chыba tak do 
cerkwï mały czerewikы, a tak to w kierpcoch, 
a h ľiti to bosы ľudy wszыtky chodyłï HW25 
◮ Na nohach, zymom, tam kierpci sia zwaƚy, 
kierpci, to piszƚy tam tato z dыrwamï, kupyƚy 
takы, dakы choľaŵkы tam takы tohꞌo, i byƚo 
z paru takыch, szto znaƚy szыty toty kerpci 
na nohы, to mы nosyƚy. Z czoho? To jak sia 
cy koroẘu cy teľa zarizaƚo, cy doma, cy taky, 
szto skupuwaƚy Żыdы, to totы teľata, to totы 
skorы jak zdejmuwaƚy, to byƚy takы, szto znaƚy 
i toto wyrabľaty, znaƚy wyrobïtï na skoru, na 
skoru to wyrabľaƚy, no MK20 → czerewykы, 
nawołokы, onuczы 

kesełycia oraz kiesełycia ‘żur’ ◪ Kesełycia 
– żur teper, kesełycia h nas. To łem z wiwsa 
robyły totu, z wiwsa. Moƚoły specjalni. Jak sia 
robyƚo? Zakwasyƚo sia na weczer totu muku 
wiwsianu, i podkыsƚa tak o, na pecu dagde. 
Ï towdi perecidyły i hotowyły tak. Teper ľijut 
na okrꞌip ten żur, a towdï tak hotowyły bez 
kropu, tak postawyły, wыszumuwały toto, bo 
to iszczy tak iszƚo, ï taka bыƚa kesełycia PW12 
◮ Keseƚyciu to [robi się] tak, jak i chľib. Wezme 
sia mukы, pƚatkiw wiwsianych do horniatey, 
i muky pszenïcznej tam ƚыżku [ẘыżku] i kwas, 
musyt byty kwas, i tak nakryty na nicz hor-
niaty. Rano już wyrobyt, to ja rano wziaƚam 

i na takie sytko toto wszytko perecidyƚam, 
no bo to tu sut takы z muky, take riżne owsy, 
i takie o, i totы pƚatkы, perecidyƚam, i toj pƚyn 
[!] sia spribuwaƚo [!] jakie, cy kẘasne, cy już 
tohꞌo, daƚo sia tam lystok laurowyj, czestku 
bohato i sia waryƚo. Dolaƚam ťiż wodы, i sia 
waryƚo na ohny, na taki bľasi, takij maƚyj, 
żebы to ne zakypyƚo toto o, ta jak woda, bo 
by sia staƚa woda no, i tak sia miszaƚo, żeby 
sia ne prykurïƚo, miszaƚo, no, bo to z mukы, 
to już jak zaczaƚo ľizty tak, że już o, trochu 
tak ľize, to sie odstawyƚo, no ji, i z bandur-
kamy sia jiƚo, barz dobre i zdorowe, no MK20

kicia zob. kitka
kieliszok ‘kieliszek’. Na kieľiszkы pro-

daje IP13
*kieltuwaty zob. prokieltuwaty
kiepsko zob. kepsko
kiepskыj zob. kepskыj
kierat ‘kierat’. Mы małï jak ja pamiatam, 

to-zmы małi kierat, maszыnu ï młinok, no ji, 
i tak... No kierat to bыƚ poruszanyj, za kińmy 
wkoƚo tak iszƚo OK21

kierpci zob. kerpci
kiesełycia zob. kesełycia
kilcia, kilczыkы zob. kiłeczka
kilko ‘ile’. Treba bыƚo znaty kilko pasem 

tam ma pitï, na jedno pasmo kilko nïtok PW12. 
Pideme tam, to pani zobaczy kiƚko tam już 
pokoji ï jakie tam bude. Możeme radyti, kiƚko 
choczete IP13. A ja ne znam kiƚko, cy try, cy 
sztyry [razy byłam w szkole] MP23

kilo1 ‘ile’. To towdï na kila [!] toj kropky, 
to jak tu buduwały, za tu chыżu IP13

kilo2 ‘kilogram, kilo’. Po paru kilo tam IP13
kiłeczka zdr. lmn., lpoj. kiłeczko ‘kiełki (tu 

też: kawałki ziemniaka z kiełkami do posadze-
nia?)’. Kiłeczko toto, kotre wыpustyƚa bandura, 
kileczko. Baba już na pleczы bandurы, kileczka 
tak bыłï i wыnesƚa, i tam ich posadyƚa tak 
IP13; też zdr. kilczыkы lmn. Ona z kilczy-
kamy, żeby sia ne hƚomyƚo IP13; też zdr. kil-
cia lmn. Bo hneska ne smotryt, szto kilcia 
wƚomyły ï ona nigde ne zyjde IP13
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kiłko klag

kiłko zob. kilko
kiłometr ‘kilometr’. Dwajciat kilometriŵ 

MK20. Desi tam na desiat cy piatnacat kilo-
metry OK21

kin ‘koń’. Orałï kinmy już teper. Borona 
bыƚa ï tiah kin. Czekam, koni już hoƚodne, 
bo jednoho konia si zihnaƚ do moho IP13. 
Daŵno, daŵno ľude konï ne mały, bo jich 
ne byƚo staty, any ne byƚo koŵaľa, żebы okuƚ, 
any nycz AK20. Na torh chodyłi z koro-
wamy, z paciatmy, z kińmy OK21 → nesty 
sia ◈ robyty koniom/kińmy zob. robyty 
[Maści konia]. Koni ťiż bыły takы gniadы 
i ẘыsы, i czornы i biłы i rozmajitы, sywы 
PW12. Tak samo i kin: gniadyj, kasztan. No 
a sut z ƚыsynamy koni ťiż, siwyj, o. O, nasz 
hniadyj tam stojit o IP13. Sywyj, a teper tы 
sywyj MP23. [Zawołania]. Na ľiwo, hetta 
– na prawo, wiśta – na ľiwo, na prawo  hetta. 
Wiśta – na ľiwo, a na prawo na – hetta, bo jak 
mame konia tak, no to wiśta – ľiwa ruka, ľiwa 
ruka – wiśta, a to – hetta. A żebы pruczej-
sze, to: wio! IP13. [Odgłosy] Kin sia rehocze 
PW12. Kin sia rehocze MP23

kinczыty sia przen. ‘kończyć się; umie-
rać, zdychać’. Jakasa choroba jaka jest, to abo 
czƚowek hmerat cy chudoba sia kinczыt IP13 
→ skinczыty sia

kipka zdrobn. ‘kopka’. Sino na sońci 
suszыly, kƚaƚy do kipok PW12. Pozhrabuwaƚ 
tak, żeby kipku można byƚo uƚożыty. Kosamy 
kosyly, poťim sia zhrabaƚo, do kipkы sia skƚaƚo 
JS18 → kopa

kisia ‘kosisko’. Rukami szыtko, rukami, 
każdyj maƚ, kisia, szto sia nazywaƚo kisia, 
kisia, kisia i kosыƚ OK21 → kosa

kist1 ‘kość’ ◈ porachuwaty kosty ‘poli-
czyć kości, pobić’. Wilno bыƚo, ałe sia naszƚo 
na ubꞌe [‘Urząd Bezpieczeństwa’] i tam ti 
porachuwały kostï IP13

kist2 zob. kosa2

kisto zob. tisto
kistka1 ‘pestka w jabłku, śliwce, czereśni’. 

[Kistka w jabłkach, śliwkach?] Kistka, kistka, 

to już jednu maƚa, jednu nazwu OK21. Ne 
jidż z kistkamy, bo ty brich rozoprut totы. 
W czereszni, toto slyŵka maƚa kïstkы K-4

kistka2 zob. kosa2 
kisto zob. tisto 
kit ‘kot’. Tot ne zna [zawołania], a inszy 

koty znajut IP13. [Przywoływanie]. Kyć-
-kyć-kyć-kyć! IP13

kitka ‘kotka’, zdrobn. kicia. Kicia PW12. 
[Popęd płciowy]. Kicia marcuje, no, bo to h 
marcu pereważno je, kicia marcuje PW12 

kitna ‘kotna (o owcy). Jarka, że ona ne 
kitna MK20

kiźla ‘koźlę’. Jahnia od uci, kiźľa od kozy 
K-4 → koza

klaczaty ‘klęczeć’. Iszƚa moƚodïcia nape-
red, i ciuƚuwaƚa w rukы, klaczaƚa i ciuƚuwaƚa 
w rukы mamu. [Przed wigilią] klaczały koƚo 
stoƚa rodicze i ďiti, hwaryły Oczenasz HW25 
→ klakaty

klag ‘klag, podpuszczka do mleka’. Mama 
maƚy takïj, to kľag sia zowe, i hrudku robyƚy 
nam, takij sыr dobryj mama nam robyƚy MK20 
◪ Klag, no. To bыły telaczы klagы. Telaczы, 
jak sia tela zabïƚo, to tot żoƚudok sia, sыr bыƚ 
tam takыj, ï tot sыr sia wыsuszыƚo, i klag sia 
wыsuszыƚo, i tak sia dawaƚo do moƚoka, i sia 
sklagaƚo, i zrobyƚ sia sыr, trocha sia ohriƚo 
MP23 – Ono ho prosto stïnaƚo, to moƚoko 
IP13 – Soƚodkie, tepƚe moƚoko MP23 – Już sia, 
znaczyt, robyƚ sыr z toho, stïnaƚo moƚoko. To 
jakyj to dobryj sыr, same zaraz hrudka tota 
taka IP13. Klag to jest skirka z teľate, kotro sia 
rizaƚo, to z toho klagu, to to sia klagaƚo toto 
moƚoko MW23 ◮ Toto moƚoko, to sia za… 
[zaklagało], poťim byƚ poroszok, a narazi to 
bыƚ teľaty żoƚudok. Sia tela zarizaƚo, i tam 
tela maƚo, bo pereważni telata rizaƚy na dwa 
tyżni, to ono iszczы ne jiƚo trawu, lem moƚoko, 
i tam w żoƚudku taki bыƚ sыr, sia zarizaƚo. 
Tot sыr treba byƚo wыniaty, wыpoƚokaty ho, 
toto perewernuty na druhu storonu, posoƚyty 
wыsuszыty. I to sia dawaƚo do ẘodы tam, 
i z tom wodom dawaƚo sia do moƚoka, ty 
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klagaty kłepaty

wodы, zwaƚy kľag, i moƚoko sia staƚo ta jak 
zsiadƚe [!], i toŵdy sie pidhriwaƚo, i do takoj 
szmatы, i robyƚa sia hrudka PK23 → hrudka, 
sыr2, klagaty, sklagaty sia, zaklagaty

klagaty ‘ścinać mleko za pomocą podpusz-
czki – klagu’. To już bыƚ owczyj sыr, tak, to 
z moƚoka owczoho ï klagaƚo sia; to sia klagaƚo 
toto moƚoko, ałe ja ne rozumiju toho, jak to sia 
robyƚo MW23 → klag, sklagaty sia, zaklagaty

klakaty ‘klękać’, dok. klaknuty ‘klęknąć, 
uklęknąć’. Gazda może na hoƚych koľinach 
klakati i diakuwaty Bohu IP13. Pryszed do 
cerkwy, kľaknuƚ JS18 → klaczaty, pryklakaty

klambra ‘klamra’. Jeden stojaƚ na tыch 
kobыłyciach, na ťij belci, szto jej rizały, ałe ona 
bыƚ prybïta takыma klambramï żeľiznыma. 
Dwi to klambrы, bo jedna trïmała toto derewo, 
ałe trïmała sia toj belkы, szto po nij katuľały 
totu belku do rizania MW23

klasa ‘klasa’. Bыƚo szis klas i bilsze ne bыƚo 
PW12

klijent ‘klijent, tu: zalotnik’. Jak maƚa 
hektari, to maƚa klejentiw [!], że ne widomo 
koho bratï OK21

klitka ‘klatka’. Bыƚy takы kľitkы robyƚy, 
kľitkы... tam krole MK20

kloc ‘kawałek pnia’. Totы pniakы to bыly 
takы: hrubyj kľoc... PW12. To sia skoru 
namoczыƚo i tam kƚaƚo sia na taki okruhƚy 
kľoc PK23 → klocok

klocok zdrobn. ‘mały kawałek pnia’. Klof, 
ałe win bыƚ takyj śpïczastyj, zaostrenyj tak, 
ï tu bыƚ takyj plaskatyj jak normaľni klocok 
MW23 → klocok, klof

klof ‘drewniane narzędzie do ubijania 
gliny’. Klof, ałe win bыƚ takyj śpïczastyj, zaos-
trenyj tak, ï tu bыƚ takyj plaskatyj jak nor-
maľni klocok, jak toto horniatko jest, tu jes 
takie śpyczaste, o taki kloc, ï tu do toho ruczka 
musiƚa bыtï, żebы trïmatï w rukach, ï tыm 
klofom nabywałi koƚo toj swyni poŵno tak, 
jak pec maƚ bыtï, wыmirianyj MW23

kluskы ‘kluski’ ◪ Z bandur to iszczy 
można byƚo zrobyty takы kľuskы, ale treba 

byƚo terty na terľi jich, totы bandurkы, no ji 
odcidyty tak, bez taku szmatku, wыdusyty, 
i troszku tam, jednu ƚыżku mukы do toho, 
i kľuskы takы robyƚy, aľbo pľacky takы 
kartofl anы [!], bohato my robyƚy z bandur. 
U woďi sia hotowiƚo, tak jak każu, odcidyƚo 
sia, troszku mukы, i tak, żebы huste byƚo, 
barz dobre byƚo MK20

kłakы ‘kłaki, paczesie, wyczeski ze lnu 
do robienia grubszego płotna [w Tyliczu: na 
sznury]’. Paczisne to bыƚo tak zwane, z kƚakiw 
IP13. A piznisze już takie hardszcze [włókna 
ze lnu], to sia robyƚo z toho poƚotno HW25 
– To sia nazywaƚo kƚakы TW22 – Tak, tak 
kƚakы, no. Z kƚakiw to robyłï takie hrubsze 
poƚotno HW25

kłamaty ‘kłamać, tu: łamać’. Prysiahu ne 
wilno kƚamati MP23

kłapciwucha ‘z  dużymi uszami’. 
Kƚapciwucha cy jakij, prozыwaƚy tak: kƚapci-
ŵucha taki, że ma ucha, tak sia mu pozahy-
najut o, kƚapciŵucha JZ22

kłasty 1. ‘kłaść, nakładać’. A na mist kłały 
telatko jak sia wrodyƚo IP13. Pid spid dały dwi 
derewa takы ï na toto kƚałi tak, ï prybywałï 
tam do toho. Saƚo to nasoľałi i kƚałi do tohꞌo. 
Pidżыnała, ï kłała na tot snopok OK21. Jak 
piszły sino hrabatï, jak kƚałi na wiz, to sia im 
tu kustryci nasypaƚo HW25 2. ‘rozkładać’. Łen 
rwałi i takы horsty robyłi, wiazałi, kƚały toto 
na połi iszczy paru dniw HW25 3. ‘układać’. 
Sino na sońci suszыly, kƚaƚy do kipok PW12. 
Pec, a tu taka ďira o, i tu sia droŵna kƚaƚo 
MK20. De sia dыrwa kƚaƚo het dookoƚa chыżы 
MP23 4. ‘składać, składować’. (Zerno) jednы 
kłały do takыch stohiŵ, a druhы kƚały tam, de 
stajnia bыƚa. [Zboże] robyłi takы stohы, kƚałi 
błysko toj stajni OK21 5. ‘wkładać’. Wszytko 
sia do koszыka rano kƚaƚo na Weƚykden MK20 
◈ kłasty oheń ‘palić ognisko’. Tam na weczer 
bыƚ śpiw, ohni kƚały IP13 → łożыty, obkłasty, 
pokłasty, układaty 

kłepaty (kosu) ‘klepać (kosę)’. Sam kłepaƚ 
totu kosu, ostryƚ, no i kosyłi OK21
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kłubia kolada

kłubia, lmn. kłubiata [wymowa: kubia, 
kubiata] ‘kłębek’. Byly weretena, no ji skru-
czaly na kubiata, takie jak jabko, to sia skrucza 
na kubiata, no i tak naj bude jak na kubiata, 
i szto raz wece sia snuje i sia robyt. Wereteno, 
prialy, i poťim skruczat, i kubia sia takie robït, 
kubia. Zakrutyly ji (oƚosia) na takie kubia, 
na chimľu JS18

kłykaty ‘wołać, wzywać, zapraszać’. Zaraz 
bude kłykaƚa na nych ï pryjdut. Duże mia 
kłykały lude tełyty korowы, jak sia tela rodyƚo 
IP13. Susiďiŵ klykaly JS18. Dawno to kumiŵ 
klykaƚy duże K-1 → pokłykaty, skłykowaty, 
wыkłykaty

kłyn ‘klin’. Bыƚ specjalnyj śpic żeľiznyj ï bïƚo 
sia ï kłyny IP13. Abo na śrubu byƚo o to, szto 
wыtyskaƚo, a jak nie to klynы takы bыƚy PK23

knyżka ‘książka; podręcznik’. Jak ta knïżka. 
Żadnыch knyżok ne bыƚo: zoszыt ï tabłyczka. 
[Psałter] to take jest knyżka PW12

knyżkы zob. śwatыj
kobasa zob. kowbasa 
kobycia ‘pieniek do rąbania drewna’. Ru-

baƚo sia sokyrom na taki kobycy K-4
kobы ‘jakby’. Pani sie wydaje tak moƚodi, 

kobы za muż wыszƚa, no IP13
kobыła ‘kobyła’. Kobыƚa IP13. [Popęd 

płciowy] Kobыƚa sia bje IP13 ◪ [Rozmna-
żanie się] Kobыƚa sia żerebyt PW12

kobыłycia ‘kozły do piłowania drzewa’. 
Traczna piƚa bыƚa, bыły takы kobыłyci, o IP13. 
Kobыłyci MP23 ◪ Bыłi takы kobыłyci, te 
derewo wykaczuwały na toty kobyłyci. 
Kobыłyci to mały takы nohы, ï tu taku nohu 
maƚo, a tu bыƚ takie derewo na zemľu, na 
toto. Ono bыƚo zwiazane z tыma nohami, 
na zemľu takie doŵhe, żebы lehko bыƚo po 
nïch wыkotïti toto, kotre budut rizatï. Jeden 
stojaƚ na tыch kobыłyciach, na ťij belci, szto jej 
rizały, ałe ona bыƚ prybïta takыma klambramï 
żeľiznыma. Dwi to klambrы, bo jedna trïmała 
toto derewo, ałe trïmała sia toj belkы, szto po 
nij katuľały totu belku do rizania, ï tak sia 
musiƚa trymatï, jak onï jej wymiriały, jak oni 

jej poƚożыły, ï toŵdï jeden stojaƚ do horы na 
ťij beľi, a druhyj pid beľom ï tom pyƚom rizały 
toto derewo, aż na zdoŵż musiƚy pererizaty 
ciƚe MW23. Kobыłycia sia zwaƚa, i tu na totu 
kobыłyciu wysadżały derewo, i jeden chƚop 
stojaƚ do horы na tim derewi, ono bыƚo pro-
tesane, a zo spodu stojaƚ druhyj IP13 

kochanыj ‘kochany’. Z tou kochanou 
babou [!] IP13

kociołok nowsze ‘kociołek’. Ja dojiƚ uci 
i w takim kocioƚku ruskim-im nosiƚ domiŵ 
toto PK23

kociuba ‘pogrzebacz’. Kociuba to bыƚ drit 
zahnenyj taki, jak i hneska, to bыƚa kociuba 
MW23

koc ‘koc’. Mały i kocы, pereważni perыny; 
kocы, perыnы mały AK20 → kocyk

kocyk zdrobn. ‘kocyk’. Kocykom ho prykryƚa 
AK20 → koc

koczan ‘kaczan kapusty’. Taka zaho-
ridka pry chыży byƚa, to sia sadyƚo koczan 
z kapustы. W oseny kƚaƚo sia do komory na 
zemľu hoƚoŵkы kapusty, i ono kapusta obhnyƚa, 
ale tot koczan zostaƚ ciƚïj K-4

koczerha ‘pociasek (drążek z deseczką do 
przegarniania żaru w piecu chlebowym)’. Ohen 
wyhornuƚy z peca; koczerha – i wyhornuƚy 
ohen MK20. Koczerha... takыj jak motыka, 
ale z derewa ï ďira byƚa w tim, ï taka dowha, 
bo tak to do peca MW23

kodkodakaty ‘kodkodakać’. Kodkodacze, 
kura kodkodacze MP23

kohut ‘kogut’. Kurы, kohutы, kaczkы, 
husy chowaly PW12 → kohutyk

kohutyk zdrobn. ‘kogucik’. Kohut tam 
pryszoƚ, tu kura tota JS18. Кohutyku riaby, ne 
chod mï na riady [fragment wiersza] PK23 
→ kohut

kolada ‘kolęda’. Mы śpiwały ƚadni, no takы 
jak mы nazywame koľada, no takы piśni takы, 
ne takы świckы, łem takы piśni cerkoŵnы 
PW12. Na Śwatyj Weczer – koľady AK20 
Śpiwałyzme koľadы HW25 → szczedriwka 
◈ chodyty po koladi ‘chodzić z kolędowa-
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koladnykы kołok

niem’. Koľadnikы bыły, znaczy sie po koľadi 
chodyły, i to TW22

koladnykы ‘kolędnicy’ ◪ Koľadnïkы cho-
dyły. Tak chodyły rozmajiti i popid wыhľad 
zo źwizdom, i potim chodyły takы cari. Na 
Śwatyj Weczer, w noczы, tak już po weczeri, to 
towdi iszłï i koľaduwały. I takы o ďity rozmajity 
chodyły tak o, kupkamy sia zbyrały śpiwałï... 
rozmajite no. Bыło kupa toho i powidam, że 
bыƚo weseƚo, ne tak jak hneskы, hneskы smutno 
jest. Koľadnikы ne chodiat tak, czasami sie 
tam daka iszczy ditwora zbyra, ani ne znajut 
śpiwaty tak jak treba. Mы śpiwały ƚadni, teper 
ne znajut śpiwaty. Mы śpiwały no takы jak 
mы nazywame koľada, no takы piśni takы, ne 
takы świckы, łem takы piśni cerkownы. U nas 
śpiwajut takы piśni cerkownы: „Wo rożdestwi”, 
o tim, o tim... PW12. Koľadnikы bыły, znaczy 
sie po koľadi chodyły TW22. No czasom iszłi 
koladnikы HW25 → Śwatыj Weczer

koladuwaty ‘kolędować’. Na Śwatyj Weczer 
w noczы, tak już po weczeri, to towdi iszłï 
i koľaduwały PW12 → koladnykы

kolega nowsze? ‘kolega, towarzysz’. A to 
reszta tych kolegiw, to szыtko zaproszaƚ IP13

kolej zob. po koleji
kolejka ‘kolejka (w zabawie)’. A tam hrałï 

rużne, ta na pocztu chodyły, to taka kolejka 
IP13

koliczko 1. ‘kółko’. Na peredi takы koľiczka, 
potim pƚuh OK21 2. ‘kółeczko, fajerka’. A taku 
skromneńku kuchniu, to dwa totы, dwa takы 
otworы, bľacha i tu to w seredyni bыƚo toto, 
takы koľiczka, totы koľiczka, sia znïmaƚo. 
Gazdыnia, jak waryƚa, oni tak, ich bыƚo 
w takim newełykim krużku, koľiczku, to ich 
bыƚo paru tыch, ï mejsze i bilsze, koľiczka 
OK21 3. ‘kółko, okrągłe opakowanie (?)’. 
To bыƚa taka farba w takym koľiczku OK21 
→ krużok

kolino ‘kolano’. Sidaƚa moƚodycia na koľina 
moƚodomu PW12. Czuha, czuha, tak uo po 
koľina. Bыƚa po koľina taka. Bыƚ takyj pony-
żej koľin OK21

kolir ‘kolor’. Abo czorna abo... rozmajitoho 
koľoru (śpidnyci) PW12 ◪ Tam sia waryƚo, już 
ja pamiatam, i ono no nabraƚo takoho koľoru, 
jakыj bыƚ. Ono pereważni takы temny robyły, 
ne robyły takы jaskrawы, żebы bыƚo każde 
insze jaskrawe, pereważni temno, to zełenyj, 
to jakysi inszыj, takyj orichowyj OK21

kolka ‘kolka (kłujący ból)’. Takie dostaƚ 
zatwerdżenia, taku kolku, szto straszni sia 
chotiƚ toŵczы PW12

kolkы ‘kolce’. Ja dumaƚa, że to z toho 
jadľiwca koľkы AK20

kołacz ‘kołacz, obrzędowe ciasto weselne’. 
Poťim idut do moƚodoho, ciƚe wesila ide, tota 
rodyna moƚodoj ide za niom, nesut prezenty, 
koƚaczy rużnы K-4

kołdun ‘kołtun’. Koƚdun, no ta jakbы sia 
barz skrutyƚo, to sia ne rozczesze, any ne, 
[stanowczo:] musyt odťiaty JZ22

kołeso też koło ‘koło’. Jak kolesa robyt to 
znaczyt kowal, ï zapƚaty za koƚo trea bыƚo 
datï piatku IP13 – Jak za kołeso nit MP23 
– Nie, ja za kołesa... za kołeso trea mu bыƚo 
daty piatku IP13

kołeśnia ‘wozownia’. Daľsze bыƚa stajnia, 
a i bыƚa jeszcze taka na wiz koleśnia taka za 
stajniom PK23

koło1 zob. kołeso
koło2 ‘koło, obok, przy, blisko’. Koƚo 

peca bыƚ takyj carok IP13. Dity chodyły do 
szkoły ta, tom sia wczыƚa koło ďity MP23. 
Łen suszыły tak koƚo peca. Mы sia chowały 
koƚo swojich rodïczïw HW25 ◈ koło czoho 
‘przy czym’. To straszni duże robotы bыƚo 
koƚo toho, bo to byƚo treba bыƚo osnuwaty 
totu priadżu PW12. Ne bыƚ chto koƚo doma 
robytï TW22

koło3 zob. do koła
kołoda ‘tu zapewne: kadłub żaren’. Młinec, 

bыƚa taka derewiana nazywała sia kołoda. 
Na boci iszczы bыƚa taka, no jak miska, tam 
w tij derewianij, w koƚodi wыdobana OK21

kołok ‘kołek’. Zabywame kiƚkы ï już IP13. 
Koƚotoŵ, derewiane takie, a tu takы o, rih tu 
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kołosok komperi

maje, i toto potoŵkƚo bandurы, takы rih, takï 
koƚok MK20

kołosok zdrobn. ‘kłosek, mały kłos’. Tu 
tak ne je, żeby tak sia rodyƚo, koƚoska takoho 
ne je, any nycz JS18

kołotow ‘mątewka, kołotewka’ ◪ Pohrużaƚo 
sia bandurkы, a to taka bыƚa koƚotoŵ, o. Dere-
wiane takie, a tu takы o, rih tu maje, i toto 
potoŵkƚo bandurы, takы rih, takï koƚok MK20 
→ kołotowka 

kołoty ‘kłuć (zadawać razy czym ostrym, 
przebijać)’. [Świnię] poťim koƚoƚ w serce JS18

kołotowka zdrobn. ‘mątewka, kołotewka’. 
Choczete widïtï koƚotoŵku taku? MK20 
→ kołotow

koły ‘kiedy’. Bo toto czekat koły? Koły sia 
kosyt? IP13. Chodyły po try rokы po sztыri, 
a chto sƚużыƚ, to kołi bыƚo czas, to towdï do 
szkoƚы iszoƚ MP23 → jak

kołys zob. kołysy
kołysy ‘kiedyś’. Kołysi ne można byƚo zaro-

byti. Orałï woƚamï kołysï. Kołysï to nawet ƚachы 
sia nabijaƚы [do pieca]. Lude ne szanujut sia 
tak, jak sia kolysy szanuwały IP13. Szto kolysi 
dawno śpiwały, to ja że zabыƚam HW25; też 
kołys. Kołыs uheľ hpaƚ na spid IP13

kołыsanka ‘chuśtawka z płachty, noszona 
na pole’. Braƚa każda żena ďity i hrabľi, i były 
takы koƚysankы, i maƚu ďitynu i koƚysanku, 
i iszƚa h werch tam, tam byƚa, ciƚyj den hrabaƚa 
AK20 ◪ Koƚysanky to byly sztyry toty kyji, 
i toty kyji byly taky o zƚożene, i tu maƚo takie, 
ta jakby śrubu jakysu maƚy o w ťim misci. Tu 
sia do zemľi i i tu zas druhe tak. Byly sztyry 
toty kyji, a tu prywiazaly, na totu koƚysanku, 
ťiż leniane cy pacisne poƚotno, prywiazaly do 
niżok, i ono tak, ďityna kus jakby, hoƚoŵka do 
hory byƚa i nożkы, a tu byƚo w doƚynu, i tak 
o na poly. Prykryly pƚachtom, żeby muchy do 
toho ne wchodyly jak w ľiťi. W zymi nygde ne 
nosyly, lem w ľiťi toto. No ji tam kopaƚa baba 
kopaƚa, a jak już pƚacze, ta piszƚa, zachwijaƚa 
kus tom koƚyskom, bo ono tak ľitaƚo, chodyƚo, 
a tam mu hruď, popƚekaƚa K-4

kołыsaty ‘kołysać’. Ne koƚыszu nykoho 
PW12. Hriadka ï ƚanckы, ï tak sia koƚysaƚo 
[dziecko] IP13

kołыska ‘kołyska dla dziecka’. Kołыska 
no to kołыska AK20 ◪ Koƚysanka na poly, 
doma koƚyska byƚa. Wiszaƚo, to taki byƚ druk 
derewiany, i na tot druk byƚo zamocuwane 
take totы motuzy, i na tych motuzach, ne 
maƚa tota koƚyska żadnoho spodu, lem taka 
byƚo okruhƚe i tam ďitynu sia poƚożyƚo, a na 
sznurku [!] z daleka można byƚo koƚysaty. Ta 
jak neraz, w noczy tak ne kƚaƚy, bo w noczy 
treba byƚo stawaty do ďityny, to kƚaƚy do takoj 
koƚysky K-4

kołыskowыj ‘odnoszący się do kołyski’. 
Koƚыskowы [piosenki] nïchto ne zna śpiwaty. 
Any wesiľnы ne znajut, any koƚыskowы ne 
znajut PW12

komirnyk ‘chłop nie mający ziemi’. Komir-
nyk ne ma nyc, lem taki o, to win tak derżawu 
braƚ, harenduwaƚ JZ22 → dziad

komora 1. ‘komora w chałupie, spiżar-
nia’. Iszly do komorы, tam czepyly, tam, tam 
swaszkы śpiwaly i drużbowe i poczepyƚy 
totu moƚodu PW12. (Mołodiata) poťim to 
do komorы chodyly JS18. Tam do toho iszczы 
jakysa ne nazywałï „spiżarni” – komora, i w tij 
komori tam trïmałi si to takie, to kapustu, to 
bandurы, to to jakesi jarïnы o, i toto to dla 
sebe OK21 2. ‘pomieszczenie poza chałupą do 
przechowywania ziemniaków itp.’. I sыpańci, 
i tak o, po komorach, tak pry chыżы si sыpaly 
(zerno) PW12. Jedna [izba] i komora, poza 
komorom i komora za stajniom IP13. Mały 
takы komorы koƚo chыżы, ji tam na zymu ban-
dur byƚo, i tam burakы, bo karpeľi to sia doŵsze 
trymały a, burakы skorsze trea byƚo kormyty. 
Tota komora koo stajni to byƚa na bandurы o. 
Tam bandurы, burakы sia trïmaƚo. I młynec 
tam byƚ AK20. Z boku byƚa tak komora tam, 
tam bandurы sia skƚadaƚo PK23

komorka [?] zdrobn. ‘komórka’. Prysińkы, 
taka jakbы komorka [w stodiwce] IP13

komperi zob. bandurы
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komuna korali

komuna ‘komunizm’. Win sia już straszyƚ 
jak tam komuna sia staƚa. [W 1915 r.] Moskal 
sia cofnuƚ ï caria zniszczyƚ; towdy zostaƚa już 
komuna tam [w Rosji] wprowadżena IP13

komyn ‘komin’. Iszoƚ z peca dыm do too 
komyna, szto już sia na chыżu ne kuryƚo 
PW12. Nichto komyn [nie robił], łem woż-
nycia bыƚa. Już w dwadcet semim roci już sie 
stawyƚo z komynom. I ïszƚo y hori komynom 
prosto [o dymie] IP13

konec 1. ‘koniec’. Dawały takyj daszok 
na uostatniej, na sam konec, tak, żebы tam 
ne laƚo. Ï już, na tim konec bыƚ OK21. No to 
oni sia tak czesały, rozdziľały tu, nad czeƚom 
take het, het do kińcia HW25 ◈ i konec 
‘i koniec, już’. Powim, i konec IP13 2. ‘koniec 
(górna lub dolna część) wsi’. Weczirkы robïłï 
na kinci seƚa znowu w treti chыżы HW25 
◈ wыsznij konec ‘górny koniec (wsi)’. 
Wыchodyƚ na wyśni konec i potim tam, 
a do druhoho kincia iszoƚ na druhyj den 
PW12. Tak ciƚe seƚo iszƚo ot toho, Mareszkы, 
z wыsznioho kińcia aż do samoji... bo tak 
Pregonyna sie zwaƚa MK20 

koniryk zob. kowniryk
kontygent ‘kontyngent, dostawy obowiąz-

kowe’. Byƚ taki kontygent: treba byƚo każdomu 
daty ciƚko tam zerna dľa tych Nimcïŵ AK20. 
To byly kontygienty, sťihaly welyky MW23

konycz ‘koniczyna’. W nas sia druhyj 
raz kosyƚo konыcz. Konycz sia rodyƚ tu IP13. 
Konïcz JS18

kopa ‘kopa (siana). Jak uż sino pryschƚo, 
to już kƚaƚy takы kopы, o. Sino tam pozberaly 
na taku jednu kupu, i to sia nazywala krijda, 
a potim tam stawialy kopu, no h tim miscï 
PW12 → kipka, sino

kopalnycia ‘kobieta wynajmowana do 
kopania ziemniaków’. Kopalnyci – to zinaty 
kopaľnycu, żeby pomohƚa kopaty, to kopaľnycu. 
Dwa zƚote ji zapƚatyƚ i kopaƚa ciƚyj den. Pered 
wojnom, jak de maƚa baba maƚe ďity, ne mohƚa 
poradyty, ta by ji zarosƚo toto i by nyc z toho 
na maƚa, tak zidnaly i pomohƚa K-4

kopania ‘kopanie’ ◈ kopania bandur 
‘wykopki (ziemniaków)’. A jak pryjszƚo kopa-
nia bandur, kopały motыkami IP13

kopaty 1. ‘kopać’ → wыkopaty 2. ‘kopać, 
wykopywać (marchew, ziemniaki)’. Jak kopaly 
bandurы to wыkopkы. Morku kopaƚy PW12. 
Kopały motыkami IP13 → braty, wыkopaty, 
wыkopkы

kopec ‘dół w ziemi, najczęściej na ziem-
niaki (zapewne z przykryciem ponad zie-
mię)’. To kopec nazywajut JZ22

kopenia ‘stawianie kopek’. Kosyƚ tam na 
kopenia IP13 

koper ‘koper’. Sadyły to morkow, to czes-
nok, to jakeś tam petruszku czy koper OK21. 
Koper już sijaly K-4

koprywa ‘pokrzywa’. Koprywa – ťiż dobryj 
toj kwit z koprywy. Koprywa to jes dobre ťiż 
na żoƚudok MK20

koprywniak ‘nieślubne dziecko – prze-
zwisko’. Ty id ty, koprywniaku! – no bo że 
sia tota mama skopyľiƚa – ty najduchu! ty 
kopyƚniaku! nazywałï HW25 → kopylniak, 
najduch

kopyla ‘nieślubne dziecko’. Ja ne znam 
jak dzecko nazywaƚy, w nas kopyľa, ďityna 
kopyľa sia nazыwaƚo JZ22. Najduszkы, że sy 
naszƚa, znajdы. Tiż koprywniakom. Ta biľsze 
koprywniakom prozywaly K-1 → kopylniak, 
koprywniak, najduch, znajda

kopylniak ‘nieślubne dziecko – przezwi-
sko’. Ty najduchu! Ty kopyƚniaku! nazywałï 
HW25 → kopyla, koprywniak, najduch

kopystыj ‘kopiaty’. Brały od mene toto 
masƚo, to na piŵ ľitry-m trymaƚa, bo piŵ 
kiľa to wece byƚo, jakby takы kopysty totы 
piŵ ľitry AK20

kora ‘kora’. W ťi dubowi kori toto (skora) 
doŵho musiƚo bыty PK23

korali ‘korale’. Paciurkы nosyły rozmajite: 
czerwene koraľi tak duże ◪ Ne bыły prawdywы 
pewne, take jakysy, ja ne znam, bo prawdywy 
to bыły dorohы. Czerwene i takы żowtiawe 
i biƚe i rozmajite, rozmajite nosyły. Totыch 
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korba korowiar

nytok kupa bыło, to prewiazuwały na karch 
PW12 → paciurkы

korba ‘korba’. Treba bыƚo korbi tiahnuti 
IP13. Studnia i na korbu, krutyƚ na ƚańcuch 
potim widro. Bыƚa korba zrobłena na dwoch 
stopkach tak [przy studni]. Czetwero ludi 
obertaƚo korbы dwi, dwoje w jedni storoni 
korbы, a druhыch dwi osoby w druhïj. A mały 
denekotrы, to mały na korbu takы, szto ľały 
i na korbu, krutyƚ i sia mu zrobyƚo masƚo 
OK21 → korbysko

korbysko ‘(duża) korba’. Treba bыƚo 
w korbïsku tiahnutï IP13 → korba

korczma ‘karczma’. Za nas już ne byƚo, ale 
poperednio, iszczy za czasiw aŵstryjackych 
perszej wojny jag opowidaly, to tam byly dwi 
korczmy IS23. Tam bыƚ korczmar, korczma 
byƚa, Żыdы bыƚy AK

korczmar ‘karczmarz’. Tam bыƚ korczmar AK
korczыty sia ‘skręcać się, zawijać się, falo-

wać się’. Jak sia mi kus onucza korczыƚa, to ja 
zaraz pƚakaƚa, jem mi tak ƚanni zakrutytï, że 
mi sia ne korczыƚo to nigde HW25

kordupel ‘człowiek niskiego wzrostu, kur-
dupel’. To ťiżem znaƚam, jak on sia nazыwat 
tot maƚyj, kordupeľ, cy jaki? JZ22; też kur-
dupel. Win maƚyj jak taki kurdupeľ, takie o; 
no oj to takie jak mać jak kurdupeľo, już byƚa 
prozyŵka, znate K-1

korin 1. ‘korzeń’ 2. ‘korzeń grzyba’. Hryb 
prawdywyj taki maje korin taki fest JZ22

kormyty ‘karmić’. Nakormyty, no a to niby 
tak ne je, bo nycht toho ne kormyt, lem: datï 
żerty PW12. Karpeľi to sia doŵsze trymały, 
a burakы skorsze trea byƚo kormyty AK20. 
Ne maƚ czym kormytï może. A to kosyli sino, 
kosyłï sino i samыm sinom kormyły, no tak 
samï tam buraka i szmaryłï, ale toto ne tak 
duże OK21 → nakormyty, żerty, żołob

korol ‘króľ. A win (Łemko) sam bыƚ korol 
sebe IP13

koromandija zob. koromandżija
koromandżija / koromandija ‘wielki kło-

pot, zawracanie głowy’. Korowiar no, i toto 

bыƚo kras, teper już ne roblat, bo to duże koro-
mandżija, [czoho?] koromandiji. Koroman-
dżija taka, że to treba barz duże byƚo roboty 
z tom, z tыm korowiariom, duże treba bыƚo, 
zmartwinia swaszkы maƚy takie aż strach, 
tot korowiar zrobyƚy, a teper już leksze, bo 
już ne treba JZ22

korotkыj ‘krótki’. A to noczы korotkы IP13. 
Ja mam ja iszczy bľuzku taku, ma i konirïk, 
korotki rukaw HW25; st. wyż. korotczыj. Tu 
de je sumczi, już korotcze daje derewo, żebы 
wyhlady wytiah. Korotczy derewa IP13. Chyba 
to korotczы dnы AK20; też korotszыj. Cipы 
mały dwa kыji, takыj jeden bыƚ korotszыj 
OK21

korotszыj zob. korotkыj
korowa ‘krowa’. Czƚowek korowы pas 

IP13. Korowa sia dojit IP13. Na torh chodyłi 
z korowamy, z paciatmy, z kińmy OK21. Koro-
wym pasƚa. Chƚop jednu korowu maƚ, korowa 
kosztuwaƚa sto zƚotыch HW25 ◈ mołoczna 
korowa ‘krowa dająca dużo mleka’. Moƚoczna 
korowa, barz moƚoczna korowa, no PW12. 
[Maści krów] A korowы ťiż bыły, czerwenoj 
rasy i biƚo-, biƚoczerwenoj rasы i czornoczer-
wenoj rasы i rozmajitы bыly, dawno czorno-
czerwenoj, czornobiłoj ne było, czerwenobiły 
tilko bыƚы i czerwene tak siwoczerweno, a tak 
czornobiły i to tak już rozmajito i czornobiło 
i biło, i biłoczerweno PW12. [Zawołania]. 
Hala, hala! korowa hala! Jak hnały to: hala! 
po nij IP13. [Odgłosy]. Korowa rыczыt MP23. 
[Popęd płciowy]. Korowa sia ľityt, to treba 
jej do bыka K-4. [Rozmnażanie]. Korowa 
sia telyt PW12

korowiaczyj ‘krowi’. Z korowiaczoho 
moƚoka K-4

korowiar ‘korowaj’ ◪ Ta iszczy bыƚo 
takie, bыƚy korowiarï, szto swaszkы prynosyƚy 
taki korowiar, szto piria takie het, szto tak 
chojinka bы bыƚa, ten korowiar, i na każďij 
hoƚuźci świczka, i takы jak kuże jajka [!] 
takie wymaľuwane, i wszыsko powieszane 
na tыm korowiariu. Z wercha taki ten z pieży 
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korowiarka kosyty 

[!] takie maľuwane pieże byƚo rużnie [popra-
wia się:] Nie, no piria, no ta nech bude piria, 
bo ony tak besidujut, to i ja, no z piria bыƚy 
takы rużnы. Nasz korowiar taki krasny, jak 
na nebi misiac jasny, ja znaƚa ciƚu... No to 
swaszkы musiƚy maty tot korowiar. To ne 
paƚycia, a to bыƚo takie, no jak wam powim? 
To takie bыƚo, takie bыƚo ẘыsokie o, a takie 
bыƚo. To stojaƚo, take bыƚy powkƚadane o... 
I poťim każdy tot paľuszok byƚ pirom takыm 
maľuwany, piria bыƚy. [Paluszok?] Bыƚ wbyty 
do kyja. I toto bыƚo kras, teper już ne roblat, 
bo to duże koromandżija JZ22

korowiarka ‘rodzaj zabawy’. Chodyły na 
rużnы: bil, na korowiarke IP13 ◪ To byƚo 
takie korowiarka: piszoƚ korowы pastï, to 
wыhnaƚ wszыtko z chыżы, ďiŵkы, wszыtko 
wыhnaƚ z chыżы remeniom, musiƚo wszыtko 
iti po śnizi koƚo chыżы tam, bo tohꞌo, bo win 
korowы pas. Ony korowы sut, no. A poťim jak, 
ne znam cy tam chtosï byƚ, chto jich prohaniaƚ, 
mi sia zdaje daľsze. To poťim jak pryjszƚy 
do chыżы, to wszыtko omaczane, ośniżene, 
bo win pas korowы i hnaƚ od chыżы daľsze, 
a daľsze byƚa zïma, zamitia, no. No ale poťim 
już piszoƚ win do chыżы i już totы korowы 
piszƚy do chыżы, aƚe wыmerzƚy sia tak że... 
[Ne byƚo, że dojity korowu nahaniaƚ?] A byƚo, 
do stajni tak, wydysz, że podojit korowы, do 
chыżы, bo treba dojity korowы. Ta jak zaczaƚ 
ťiż dojity korowы, to ji tak tu wыszczypaƚ, 
wыszczypaƚ. Jak już totu zdojiƚ, aha, druha 
już toto no, to kotra byƚa taka ƚahidna, że sia 
ne swaryƚa ďiŵka, że toto, to jej maƚo, a kotra 
byƚa taka że sia pohniwaƚa abo szto, to jej tak 
wыszczыpaŵ, jak tak jej wydojiƚ tu, za koľina 
o, i takie byƚo K-4

korыtce zdrobn. oraz korыtia zdrobn. 
‘(okrągłe) korytko, niecki do formowania ciasta 
chlebowego’. Wydubane w derewi, to bыƚo tak 
wыrobłene, że korыtia, korыtia sia nazywaƚo, 
korыtia, korыtce, no MW23 → korыtko, opa-
łaczka

korыtia zob. korыtce

korыto ‘koryto’. Żoƚib sia nazыwaƚ, takie 
jak korыto PW12 → korыtce, korыtko

korыtko zdrobn. ‘korytko’. Saƚo to nasoľałi 
i kƚałi do tohꞌo, bыłi takы, mały jak korыtka, 
derewianы OK21 → korыtce, korыto

kosa1 ‘kosa’. Kosyƚ kosou. [Kosili] kosami, 
mam kosu tam na tim iszczы IP13. Maƚ dobru 
kosu. Sam kłepaƚ totu kosu, ostryƚ, no i kosyłi 
OK21. Tak, kosyły kosami ï na waƚkы, snopы 
MP23 → kisia ◈ do kosы ‘kosiarzom’. Gaz-
dynia wыnesƚa (sыr) do kosy, jak kosyƚy MK20

kosa2 ‘warkocz’. Kosy tak, i tak jednu, abo 
dwi, no zapľitały HW25; też kistka2. Jak kotra 
ďiwka chotiƚa piti bez chustkы, to brały tu 
pid kistku, jak kistka w dolynu, a tu zasyŵky 
pid kistku ï tak iszƚa ďiwka do cerkwy PW12. 
Diwczata to już pleły kistkы, nazywały kistka 
ten pľit HW25; też kist2. Prosto kist, wыpleƚa 
woƚosia, i kistku zapľitaƚa o, kist, to kistku tak, 
no. Kistku pleƚa kożda ďiŵka K-1 

kosec ‘kosiarz’. To dobryj kosec; kosec to 
szto kosyt K-1 → koszыnia

kosteł ‘kościół (rzymskokatolicki)’. Pid 
kosteƚom IP13

kostrycia zob. kustrycia
kosyty ‘kosić’. Kosamy kosyly JS18. Gaz-

dynia wыnesƚa sыr jak kosyƚy MK20 ◪ Koły 
sia kosyt? Poczatkom, no, na piw czerwcia. 
Na piw czerwcia sia zaczыnat i sia kosyt tak 
do piw serpnia nawet. Druhij raz tu sia ne 
kosyƚo, w nas pasły. W nas sia druhyj raz 
kosyƚo konыcz. Konycz sia rodyƚ tu. Ałe to 
wszыtko kosamï sia kosyƚo. Gazdynia ma[ƚ]
a totu robotu... a tu rano chƚopu jisty nesti, 
bo kosyƚ kosou. Kosyƚ tam na kopenia, no 
ałe jisty tam nosyƚa baba. Jak już pokosyły 
to perehaniałï, doroha bыƚa popid samyj ľis, 
i perehaniały tu IP13. A to kosyłï sino. Sam 
kłepaƚ totu kosu, ostryƚ, no i kosyłi. Chƚopы 
kosiłi, a oni, ta kositi bыƚo leksze, ale to je, ta 
jak tohꞌo, żena pidberaƚa, to ona o dwoje, bo 
zwożыƚ, jak skosiƚ, to ne kosiƚ ta jak na bik, 
żebы na waƚok letiƚo, tilko kosïƚ na zerno, 
na ścius tak. I ona iszƚa ï pidberaƚa tak, o tu 
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koszela kowbasa

tu jednom rukom pid spodom, a druhom 
powercha, ï do sebe jak już sia ji mistyƚo tilko 
do ruk, no to towdï już bыƚ snopok. Tiażka 
praca bыƚa, ï sia namuczыƚa, a tot szto kosiƚ, 
to tomu bыƚo łeksze, bo win na stojaczы, win 
sia tam ne zhыnaƚ, jak maƚ dobru kosu to, to 
mu ïszƚo, i siƚu jak maƚ, ï zdorowia. Jak powia-
zały, to kƚały w takы desiatkы zerno. Cy to 
z żыtom tak robyłï, a owes cy jarec to kosiłi 
już na waƚkы tak, to już żinkы ne pidberały, 
tilko chƚopы kosyłi, i na waƚkы, ï pobыƚo tam 
den, dwa dny na sonci i perewartały na druhu 
storonu. Iszły tam z hrabeľinkami ï pidsuwałi 
pid tohꞌo, pid to toto, waƚoczok ï perewernułï 
na druhu storonu, ono jak wыschƚo to piźnij-
sze, uważałï że już suche, no to iszłi i wiazały, 
hrabľami toto. To zależaƚo od pohodы bыƚo, 
jak bыƚa dobra pohoda to try dny, jeden den 
na jednu storonu, druhyj den na druhyj, na 
tretij den wiazały, jak już wyschƚo to i odrazu 
toto wozyłi do domu jak suche bыƚo, odrazu, 
zwiazałï, w tot samyj den hwozyłï. A żыto 
musiƚo postajati tam paru dny, tыżden, bo ono 
sorowe bыƚo, ne bыƚo perewernute, tiko bыƚo 
sorowe wiazane. Ale żыto skoro wыsychaƚo 
OK21. Tak, kosyły kosami ï na waƚkы, snopы 
MP23 ◈ kosyty za (piatыj, desiatыj...) snip 
‘kosić, otrzymując jako wynagrodzenie okre-
ślony snopek’. Tam do pana chodyły za desiatyj 
snip kosyti IP13. Takы ľude, szto mały maƚo 
poľa, to chodyły kosyty, to ne znam, cy za 
treťij cy za piatyj snip, ne znam za kotryj snip 
AK20. Na desiatyj snip jem kosyƚa. Desiat: 
dewiat panowы a desiatyj sobi MP23 → kosec, 
koszыnia, pokosyty 

koszela 1. ‘koszula (męska)’. Robyły 
poƚotno, koszeľi, jak ony zowut soroczkы, 
w nas sia zowe koszeľa. Koszuľa to z polska 
wыchodyt, a tak tak prawdywi to soroczka 
onы totы zwały. Z poƚotna koszeľi IP13. Teper 
nychto ne chodyt w gaczach ani w koszeľach 
w  takich JS18. To i  koszeľi z  toho bыłi 
(z poƚotna). A koszeľu tak i ƚatałi czasami 
OK21. Mama moja szыłi rukami, tatowï 

koszeľi, bratim HW25 → soroczka 2. ‘rodzaj 
halki, zakładanej pod bluzkę’. Koszeľa byƚa, 
taka szto sia nosyt, sia nosiat pid kabatom 
JS18. Szыłi koszeľi. Starы ľude, mama tak 
zwałï moji, twoji na pewno, opľicza, na spid, 
jak teper mame haľkы, to persze byƚa koszeľa. 
To nazywały koszeľa. Abo spidnik, no HW25 
→ spidnyk

kosztuwaty ‘kosztować’. Korowa kosztuwaƚa 
sto zƚotыch MP23

koszыczok zdrobn. ‘koszyczek’. Mij muż 
jakы koszыkы robyt o, takы koszыczkы robyt 
o, plete z wikľiny MK20. Tato robyt takы z toho 
koszыkы AK → koszыk

koszыk ‘kosz, koszyk’. Babы jafыrы nosyłi 
na pleczach w koszыku PW12. Tam, to już 
Poľakы bыły, to ony prynoszały koszыkы, 
żebы im poƚotna daty IP13. Wszytko sia do 
koszыka rano kƚaƚo na Weƚykden, żeby byƚ 
poƚnyj koszyk MK20 → koszыczok

koszыnia 1. ‘pole przeznaczone do kosze-
nia trawy’. To bыƚo chƚopskie połe, paswy-
sko cï koszыnia IP13 2. ‘koszenie, kośba’. To 
dobryj kosec, to win ciekawyj do koszыnia 
K-1 → kosec, kosyty

kotrыj ‘który’. Jak kotra ďiwka chotiƚa 
piti bez chustkы... PW12. Pƚatwi na kotrim 
budut spoczywaty krikwï. Bыƚa taka jałycia, 
kotra puszczaƚa dobri. Hrïbы, kotry na dere-
wach – hłïwы. Sia kupuwaƚo od ľudy, kotry 
maƚy ľisы IP13

kotrыsy ‘któryś, jakiś’. Jak sia kotrysy 
gazda zhodyƚ na to, maƚ plac takïj bilszyj, to 
tam sia schodyƚy, i tam priaƚy PW12. No ałe 
ktosy tam sia pozaberaƚ z kotrosыma IP13

kowal ‘kowaľ. Bыƚ kowaľ – kuƚ PW12. 
Kowal maje warstat. Jak kolesa robyt, to 
znaczyt kowal. Ne bыƚo nïgde anï stolara, 
ani kowala IP13. W Ropyci byƚa kuźnia, byƚ 
kowaľ AK20. Bыƚ kowaľ, kotry wozy kuƚ, koni 
pidkuwaƚ, podkowы robyƚ TW22

kowbasa [wymowa też: kobasa] ‘kieł-
basa’. Do koszыka rano kƚaƚo na Weƚykden 
no: i syr, i masƚo, i jajcia, i kobasu, i szыnku 
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kownir krest

MK20. Tak ne kupuwałï jak teper koŵbasy, 
miasa. Zabyły swyńku daku, robyły dagde 
takyj kawaƚok takiej kobasy OK21. Jiły kobasu 
na Wełygdyn MP23

kownir ‘kołnierz’. Kownir [czuhy], takyj 
dowhyj, a pry tim kowniri bыły torokы takы 
dowhы, o PW12 → kowniryk

kowniryk [wymowa: koniryk] ‘koł-
nierzyk’. Ja mam ja iszczy bľuzku taku, ma 
i konirïk, korotki rukaw. Westka to normalni 
tak jak teper totы bluzoczkы sut, szto z koni-
rykami. Takы kunirykы szыłi, a jak ja pamia-
tam, iszczy to toho koniryka ne bыƚo, łem take 
o, taka obszыwka jak teper HW25 → kownir

koza ‘koza’. Ucia, baran, koza, no to takie 
PW12. Barz duże trïmały kiz. Koza beczыt 
IP13. Kozы trïmały, ale to tiľko tak jednu, 
ale kozы maƚo byƚo OK21. Koza beczыt. 
Koza mekeczыt MP23 → kiźla [Odgłosy]. 
Koza meczyt, koza mekeczyt PW12 [Popęd 
płciowy]. Koza capa chocze, capuje PW12. 
Koza honyt sia JS18 

kozakы ‘kozaki (grzyby)’. Zbyrały hribы: 
prawdiwkы [?], kozakы, rыdżыkы... OK21

koziaczыj ‘kozi’. Mołoko koziacze WG
kożden ‘każdy’. Na misťi kożden maƚ 

hroszы z tыch moƚodych MK20
kożdыj ‘każdy’. Ale to sia maƚo toho jiƚo, 

to ne tak, żeby tak bohato tam, kożdyj den. 
A na druhyj den znowu pekƚy, kożdyj rano 
świżyj byƚ (chľib) MK20. Jiły kobasu kożdyj... 
na Wełygdyn MP23 → każdыj

kożuch ‘kożuch’. Skoru wыprowľaly na 
kożuchы JS18. Zo skiry robyly kożuchы. 
[Uczyli] jak kużuchы robyty, skorы wыprawiaty 
i takы na kożuchы jak robyty TW22

kożuszanka ‘kożuszek bez rękawów’. Ko-
żuszanka – taki o serdak K-4 

kraj1 ‘kraj, skraj, bok’. W seredyni bыƚo 
ẘыdobano wszыtko tak, no totы kraji zostaly 
takie o. Taka drabyna bыła het, tak peretiah-
nena od kraju do kraju PW12. Młinec... po 
krajoch tu naokoƚo bыłi porobłenы totы takы 
doƚkы, takы ďirkы OK21

kraj2 ‘kraj’. Wыjiżdżały do Amerykы i po 
inszыch krajach tak wyjiżdżały TW22. Moja 
mama bыƚa w Hameryci ï babka: „ta pryjid 
do kraju, bo połe” MP23

krajaty ‘kroić’. Burakы, karpeli krajaly 
korowam. Krajaly soƚonynu PW12 → skrajaty

krajka ‘krajka, wstążka’. Robyƚy z woŵny 
takie, taku krajku. Mohƚo byty koľorowe, mohƚo 
byty jednaka, i tom krajkom o tohꞌo okrutyƚy 
[dziecko], i poƚożyly, i daly mami K-4

krapka zob. kropka
kras nieodm. ‘pięknie; piękny’. Bыƚa taka 

jałycia, kotra puszczaƚa dobri, to narobyƚ 
kras gontiw. Rыbы kras bыły IP13. Jahniata 
takы maƚy kras woŵnu kaczuristu taku PK23 
→ krasota

krasni [-ńi] ‘pięknie’. „Priszoƚ jem was 
barz kraśni prosyty na wesila” [zapraszał 
drużba] HW25

krasota nieodm. ‘coś pięknego’. Maly 
ďiŵczata, chƚopci dar do śpiwu i śpiwaly kra-
sota. Daŵno tu jak sia zyszly na seľi, to tak 
śpiwaly krasota, szto aż czƚoweka dryhaƚo do 
horы PW12 → kras

krasty ‘kraść’. Swaszkы czepyly, ïszczy 
jim drużbowe tam nꞌa zľist zrobyly, kraly tot 
czepec PW12

kratoczka ‘krateczka’. Cwełych to byƚo 
takie, takы kratoczkы newełïkы takы, o PW12

krawec ‘krawiec’. Samy szыly, takы byly, 
szto szыly, ino tak bыly w seľi, szto szыly. 
Jak sia nazywaly? Krawec. Platyly tak jak 
kraŵcowï PW12

kreminał ‘więzienie, kryminał’. Mы dыrwa 
rizały tam za karu, bo zme sidyły w kremi-
naľi, ałe dawały nam isty. Jak w kreminaľi. 
I tam bыłi takы samy ľude jak i mы, ťiż sidyły 
w kreminaľi MW23

*kresaty por. skresaty
krest 1. ‘krzyż’. Krest to krest, krest. Ne 

„krzyż”, tilko krest, no PW12. Na seredyni 
tragaria robyły takyj krest. Prawosƚawnyj 
takyj monach, tu krest na hrudiach maje IP13. 
Kaminia robyły, o, ťiż, pomnikы, krestы OK21 
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krestyk krywak

2. ‘krzyż przydrożny’. Na hirci tam byƚ krest 
takyj, a ja już tak wchopyƚa toj krest tak, i tak 
pƚaczu MK20. D’ido robyƚ krestы z kamenia AK

krestyk ‘krzyżyk’. Bez seredynu bыƚ takyj 
krestyk zrobleny PW12 � ‘krzyżyk (w haf-
cie)’. Mały wyszыwane, tu na rukawach mały 
wyszыtы i tu wyszыwały, to bыƚo, oni nazy-
wały krestykami OK21

krewniaczka nowsze ‘krewna, z rodziny’. 
Kreŵniaczka moho chƚopa z Rosyji AK20

kriakы ‘krzaki, chaszcze’. Jak tamtы 
kriakы, jak tamtы poľanы JS18. To byƚo zaraz 
po wojni, iszczy partyzanty chodyly tam kria-
koch AK20

krijda ‘zgrabione siano’. Sino jak już 
pryjschƚo, no to zhrabuwaly do takoj krijdы. 
Krijda taka, no sino tam pozberaly na taku 
jednu kupu i to sia nazywala krijda, a potim 
tam stawialy kopu, no h tim miscï PW12. Jak 
perewernuƚ, poťim hrabaly do krijdы takyj, do 
krijdы. Krijda –kupka sinia taka, pozhrabuwaƚ 
tak, jak byƚo meńsze, żeby kridu, żeby kipku 
można byƚo uƚożыty jednu, jakbы bыƚo szto, 
a i to nosyƚ daleko tam jedno na druhe, żeby 
jak nie byƚo szto, ta żebы byƚo szto JS18

krikwy lmn. ‘krokwie, ukośne belki, na 
których przybija się łaty, tworzące dach’. No 
ji dast tote krikwy, win, tot majster, kotry tu 
zbuduwaƚ IP13. Krikwi ťiż z jałyci OK21

kril ‘królik’. Trymaƚy kroľi ľude persze, 
trymaƚy, ta i teper jak dachto chocze, to si tryma 
kroľi PW12. Biƚy kroľi bыƚy PK23 → krułyk

krip ‘ukrop, wrzątek’. Teper ľijut na okrꞌip 
ten żur, a, a towdï tak hotowyły bez kropu. 
Kuru to paryƚy kropom PW12. A jak tak byƚa 
ta morkoŵ – struhaly, suszyly, żeby na zymu 
byƚo do kropu, bo to zupy ne znaly jaky tam, 
krip nazywaly, do kropu totu morkoŵ K-4

krojity nowsze? ‘kroić’. [Kurę] poƚożyt 
do mыsky, i  jes hotowa jak krojity JS18 
→ pokrojity

kroli zob. kril 
kropka ‘eter (pity jako alkohol)’. Kropku 

od mia czuty bыƚo. Pryjszoƚ dochtor: „kropku, 

kropku piƚ, eter piƚ”. Po derewo za darmo 
chodyƚy, tiƚko szto tam, no jak to w nas wtowdy 
nazywały „kropka”. To towdï na kila toj kropky, 
to jak tu buduwały, za tu chыżu, szto toto pere-
wozyły jak już bыƚa fl aszka, ľitra kropkы to 
to pry każdym jidľi bыƚo IP13. Kropka byƚa, 
popiwalï kropku JS18; też krapka: Krapkum 
pyƚa IP13 

kropyty ‘kropić (święconą wodą)’. Ksiondz 
w każdi studni wodu śwatyƚ, kropyƚ poľa AK20 
→ pokropyty

krow ‘krew’. Znaƚ sia do korow, już znaƚ, 
szto spuszczaƚ krow chudobi tam. Korowa 
kыrwjom sia dojit IP13

krułyk zdrobn. nowsze? ‘królik’. Krułykы 
sia chowaƚo IP13 → kril

kruszыty sia ‘kruszyć się, rozdrabiać 
się (?)’. Rozpustyły takы h voďi totu hłïnu, ï 
zrobyƚ sia takyj śľif, ale to sia kruszыƚo ƚadni 
OK21 → kыrszыty

krutyty 1. ‘kręcić, zakręcać’. Krutyƚy zo 
soƚomy taky poweresƚa i wiazały AK20. Stud-
nia i na korbu, krutyƚ na ƚańcuch potim widro. 
Byƚa ƚancuch [w studni], pustyƚ na dołïnu, 
nabrało wodы, krutył na tim, wыtiah na horu. 
Ľały [śmietanę] i na korbu – krutyƚ, krutyƚ. Tu 
sia krutïƚo, jednom rukom krutïƚ, a druhom 
rukom sia metaƚo do toho młynca OK21. 
Krutïłi takы chimľi, to zo zadu zaƚożыƚa si taki 
patyczok i koƚo toho patyczka si tak krutiƚa 
HW25 2. ‘wykręcać’. Poƚokaƚa raz, druhꞌiraz, 
tretꞌiraz, pokaľ aż krutiƚa OK21 → nakrutyty, 
naokrutyty, okrutyty, perekrutyty, poza-
kruczaty, skruczaty, skrutyty sia, zakrutyty

krużok ‘krążek z fajerkami w blacie 
kuchennym’. Oni tak, ich bыƚo w takim newe-
łykim krużku, koľiczku, to ich bыƚo paru, tыch, 
ï mejsze i bilsze, koľiczka OK21 → koliczko

kryczaty ‘krzyczeć’. Ja do niej zaraz kry-
czu. Kus kryczały. Hneska kryczat, że bida 
IP13 → skryczaty ◈ kryczaty opowidy zob. 
opowidy

krywak ‘człowiek mający krzywe nogi’. 
To krïwak JZ22
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krywda kuladka

krywda ‘krzywda, przykrość’. Weƚyku 
kryŵdu nam zrobyƚy, weƚyku, znajete? Bo to 
za dwa dny treba byƚo sia wynesty, wyjichatï 
MK20. Ta im tam może i krywdu robyƚ 
[w zabawie w „młyn”], ale oni prynimałï to 
życzlywi za to, że zabawa OK21

krywyty sia ‘krzywić się, narzekać’. Hne-
ska mij wnuk sia krywit IP13

kryżы ‘krzyże’. Mnie boľat krïżы straszni. 
Kriżы, nohы PW12

krыszыty zob. kыrszыty
krыtia ‘(o budynku) pokrycie; krycie’. 

[Kryto] soƚomou, kыczkы; teper jak powidam, 
to sia powoľi zaczaƚo już krыtia insze IP13 

krыty ‘kryć, pokrywać (m.in. o dachu)’. 
Sypanec jes z wercha, jest iszczy solomom 
krыtyj. Strichы krыły, krыły gontamy ťiż. 
Krыły gontamy, krыły, po seƚach krыły, 
chocde IP13. I nabyłï totы ƚatы i piznisze 
soƚomom krыłï OK21 → nakrыty, perekry-
waty, wkrыwaty 

krыty sia ‘kryć się, ukrywać się’. To ťiż 
tak byƚo że moƚoda chťikaƚa i sia kryƚa PW12

ksiondz ‘ksiądz’. Na Jordan to chodyƚ 
ksiondz PW12. A to kepin, tota czuha taka, 
tu na sia skƚadaƚ, ta jak ksiondz ryzy. Isz-
czy bыƚ ksiondz towdy, prawosƚawnyj takyj 
monach, ubranyj w totu szapku taku, jak 
monachы nosiat, tu krest na hrudiach maje. 
Toto wszыtko toho ksiendza IP13. Ksiondz, 
sƚuchat ksiendza JS18. Ksiondz pośwatyƚ MK20 
→ jegomość, śwaszczenyk

kstyny zob. chrestyny 
kstyty ‘chrzcić’. A ďitynu kstyły jak o, po 

urodżeniu, no. Jak ďityna bыƚa taka, że bыƚa 
wełykej sƚa[w]y to kściły zaraz, a jak taka bid-
nisza, dagde kstyłï PW12. Kstyny no jak sia 
kstyƚo ďitynu, kstyny robyty no to sia musyƚ 
musiƚ pryhotuwaty, no to tak ï czasamy aż za 
misiac AK20 → kstyny, okstyty

ktosy zob. chtosy 
kubia zob. kłubia
kubyk ‘metr sześcienny’. Metr na metr to 

kubik, a siah maƚ sztyry? AK

kuchnia nowsze ‘piec do gotowania’. Teper 
tam pec chľibowyj, a tu kuchnia jest IP13. Takыj 
kus bohaczszыj, to kupyƚ sï cehƚы i postawyƚ sï 
taku kuchniu, samu cehlanu taku. Wymuruwaƚ 
sy kuchniu. A taku skromneńku kuchniu, 
to dwa takы otworы, bľacha OK21 → pec

kucza ‘chlew; zagrodzenie na zwierzęta’. 
Swynia kuczы maje JZ22. Odďilyƚy do inczoj, 
tak kuczy zwaly, do inczoj kuczy daly jah-
niata, a uci do inszoj, i tak rozďiľaƚy, i toŵdy 
dojily uci K-4

kuczeriawыj ‘kędzierzawy’. Kuczeriawe 
ma woƚosia K-1

kudil ‘kądzieľ. Dneska z toj kudyłi jakosy 
maƚo toho IP13. Prialy na kuďiľi, na were-
tenach JS18. Kudil si tu maƚa zapchanu za 
pojas. No bыƚa taka kudziľ derewiana, ľiska 
taka, okruczene łen bыƚ, ï sia tu priaƚo HW25. 
Kuďiľ byƚa z takoj ľiskы, i take maƚa zubkы 
na kincy o, żeby sia toto priadyŵo trymaƚo, 
i sia o tu, za pojas K-4 → kudiłka ◈ kudil 
priasty zob. priasty

kudiłka ‘kądziel’. Sia nazywaƚa kuďiƚka, 
i tak priaƚy PW12. Mľawa kudiwka bыƚa 
IP13. Rozberaly totu woŵnu i poťim tak, na 
kuďiŵkы JS18 → kudil

kudłatыj ‘kudłaty, z kudłami’ Kudƚatyj 
abo kudƚata K-1 

kudłы ‘kudły (o włosach)’. Tak sy kudƚы 
derły IP13. Kudƚы to o joj, oƚosia takie o, 
kudƚyska K-1 → kudłyska

kudłyska zgrub. ‘(okropne) kudły’. Kud ƚyska 
opustyƚa tak byle jak, kudƚyska, kudƚы, no K-1

kudzil zob. kudil
kufryczok zob. kufryk
kufryk, zdr. kufryczok ‘kuferek’. Iszƚam ze 

Smerekiwce do sużbы, prywiuz mia takyj jeden 
do Gorłyc i maƚam takyj kufryk, waľizok ne 
bыƚo łem taky... takyj kufryczok maƚam MP23

kula nowsze? ‘kula, szczudło‘. Biľ nohы o; 
ja już teraz desiat rokiŵ totu kuľu noszu MK20

kuladka ‘jakieś płaskie naczynie?’. Jak tu 
rozberałyzme tu staru chыżu to naszƚem takы 
monetы; taka byƚa kuľadka TW22
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kulawыj kura

kulawыj ‘kulawy’. Kuľawyj MK20 → szkyn-
tawыj

kum ‘kum, osoba obecna (zaproszona) 
na chrzcie, chrzcinach; ojciec chrzestny 
(forma zwracania się do niego przez rodzi-
ców dziec ka)’ ◪ Jak robyły chrestinы, no to 
kumiw brały do ksztu, koƚo dwadcet daże, to 
takie bыƚo. To tыch kumiŵ brały kupu, ałe 
prawdywi tilko jeden maƚ bыti PW12. W nas, 
towdï to bыƚo barz, ja ne znam jak, bo h was 
ne bыƚo toho, zaprowadżenyj samyj kum bыƚ. 
Że jak sia ďityna wrodyƚa, to za kuma prosyły 
szisnadcet kumiŵ, to bыƚo totы perednы kumы, 
a toto wszыtkы zo zadu stojały, o. To bыƚ kum. 
„Może wam, kume, daszto pomoczы?”. Tote 
kumowe, tote nanaszkowe mały sie zaopiku-
waty tou ďitynou. Tot kum moho rodycza, to 
mi treba byƚo zwaty: nanaszku! Nanaszko, 
nanaszko. A tot nanaszko oznaczaƚ zastup-
cze rodyczïw. Te rodycze pomerły, abo szto sia 
z nyma staƚo, to win sia maƚ zaopikuwatï IP13. 
I już zawsze ne radyły sobi „tы”, łem zawsze 
radyły sobi „kumo”, „kume” HW25. Dawno 
to kumiŵ klykaƚy duże, i desiat i dwanadcet, 
jak de maly i rodynu i susiďiŵ, a teper już ni, 
teper już lem sia tak klyczut chrꞌesnymy K-1 
→ chrestyny, nanaszko

kuma ‘kuma; matka chrzestna (forma 
zwracania się przez rodziców dziecka)’. Zawsze 
radyły sobi „kumo”, „kume” HW25

kuna ‘kuna’. Kunы bыƚy PK23
kupa 1. ‘kupa, stos’. Sino tam pozberaly 

na taku jednu kupu i to sia nazywala krijda 
PW12. Kupa z kaminiam, na tij kupi derewo 
wyrosƚo. Kupa kamenia IP13. Jak sia [z] pid 
chodobы wыmituwaƚo, to sia na noszы kƚaƚo, 
i tak sia nesƚo na kupu o tak, pid chыżu JS18 
2. ‘wiele, dużo, grupa’. Bыło kupa toho i powi-
dam, że bыƚo weseƚo. To tыch kumiŵ brały 
kupu. Totыch nytok kupa bыło [w koralikach] 
PW12. Kupa ľudi IP13. Ja już zabyƚ jak to 
nazywały, bo to już jes kupa czasu, jak to sie 
buduwaƚo TW22 ◈ do kupy ‘razem’. Zawertiƚ 
w jednim i w druhim [balu] i prybywaƚ do 

kupy IP13 ◈ na kupi ‘razem’. Żebы kusok 
chľiba maƚa, tak na kupi jak persze HW25 
◈ w kupi ‘razem’. Musiƚo bytï jedna nytka 
zaprowadżena od druhoj osibne, ale to byƚo 
to w kupi JS18 → kupka

kupaty sia ‘kąpać się’. Ne wilno byƚo do 
rikы kaczkы puszczaty, żebы sia tam kupaƚy 
PK23 → skupaty

kupczыj ‘kupny, kupowany (w sklepie, 
na targu)’. Biľićko wыbiłeno, takie bыƚo biľi-
sie, jak prosto kupcze. Toto kupcze poƚotno, 
to byƚo tiľko na śwato, a doma to byƚo swojej 
roboty szыtko PW12. Teper nychto ne cho-
dyt w gaczach ani w koszeľach w takich, lem 
wszыtko kupcze JS18

kupec ‘kupiec’. Byƚ torh, kupcowe, handľare 
kupuwaly i prychodyly na witorok JS18

kupil ‘kąpiel’. To byƚo derewiane takie, to 
wanenoczkom nazywaly. Namastyƚa, masƚa 
rostopyƚa na blasi, nesolenoho, namastyƚa ho, 
i do kupelï K-4

kupka zdrobn. 1. ‘kupka, nieduży stos’. 
Krijda – kupka sinia taka JS18 2. ‘grupka’. 
I takы o ďity rozmajity chodyły tak o, kupkamy 
sia zbyrały śpiwałï PW12 → kupa 

kupuwaty ‘kupować’, dok. kupyty. W miści 
kupuwały PW12. Sia kupuwaƚo od ľudy, kotry 
maƚy ľisы. Tu prodawaƚ, tam kupuwaƚ towar 
zas. Mukы kupyt, cukru kupyt IP13. Oni 
kupuwałi w browari, w Gorłyciach. Prycho-
dyły takы z mista, szto kupuwałï te hribы 
OK21. Dajte mi gazdo hroszы, ta si kupľu 
maszыnu (do szыtia) → chodyty, dokupyty

kupyty zob. kupuwaty 
kura ‘kura’. Kuru stiaty. Kuru to paryƚy 

kropom, bo z kurы ne skladaƚy piria. Z kurom, 
ï z jajcom, ï z masƚom, ï zo wszыtkыm iszły 
[na targ] PW12 ◪ [Głowę] ji odrubaƚ i już, 
poťim oparïƚ horiaczom wodom, ona piria 
pustyt, to ji wыczыstyt, ji i poƚożyt do mыsky, 
i jes hotowa jak krojity. Bo kuru sia na raz, 
jak je welyka, to ne dajut rady zisty, to sia 
pokraŵuje po kus JS18 [Kury?] Zabywały, 
zabywały, no. To sokыrkom po timi... paryły 
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kurastra kuty

wodom ï skubłïnы, a potim czыstyły, opaľuwały 
jakos tam, bo to takы stopkы w tim bыłi, to 
to tam... pereważni opaľuwały no ji oczыstyłi 
i na rosoƚok OK21 → kuria [Odgłosy]. Kod-
kodacze, kura kodkodacze MP23 [Przywoły-
wanie]. Tr-tr-tr-tr! – oni szыtkie [kury] łetiat 
dziubaty MP23

kurastra ‘siara, pierwsze mleko po ociele-
niu się krowy’. Persze mołoko, ono sia stïnaƚo, 
ono robyƚ sia sыr z nioho, jak ho poƚożuwały 
IP13 – kurastra MP23 – ï do toho czasu... ta 
kurastra zwana... IP13 → szara 

kurdupel zob. kordupel
kuria ‘kurczę’, lmn. kuriata. Maƚy – kuriata, 

biľsze – kurы już no PW12 → kura [Przy-
woływanie]. Na kuriata: cip-cip-cip! IP13

kuriawa ‘zawieja śnieżna’. Kuryt, kuriawa 
PW12

kurdil ‘narośl tłuszczu koło nasady ogona 
u pewnych gatunków owiec’. Ta kurdeľi ľiczыły 
MP23 

kurinia ‘palenie’. Kurinia ne jes zdorowe 
IP13. Każut, że rak jest ot kurinia, chto kuryt 
papirosy, że chworyt MK20

kurna chыża zob. chыża 
kurs ‘kurs, nauka’. W seľi byƚ taki kurs, 

naẘczyły robyty kożuchы ľudyj, priasty woŵ-
nu, płesty swedrы AK20

kurtka ‘kurtka’. Sukonne było ťiż, ałe już 
tak jakbы kurtka, nazыwały hunia PW12 
→ hunia

kurwiaż ‘dziwkarz, kobieciarz’. Taki, szto 
chodyt po wszыtkych babach, to ne powim 
wam jak sia nazыwat; kurwiaż JZ22

kuryty 1. ‘wiać, nawiewać – o śniegu’. 
Taka „zawieja”, tak kuryt, to powidajut: kuryt 
PW12. Bыƚa buda z czatïnы, żebы ne kuryƚo 
śnihu IP13 2. ‘palić (papierosy)’. Ja na dwadcet 
dewiat rokiw zaczoƚ, żem zaczaƚ kurytï IP13 
→ pokuryty, zakuryty

kuryty sia ‘kurzyć się, dymić (się)’. Iszoƚ 
z peca dыm do too komyna, szto już sia na 
chыżu ne kuryƚo PW12. Po zemły sia kuryƚo 
[‘dym się słał’ – w kurnej chyży] IP13

kus 1. ‘trochę’. Oborih taki na sino, kus 
z boku. Ucia sia honït tak po prostu, ale tak 
kus delikatnisze tak: chocze barana no PW12. 
Dawno woƚamy lude robyły, piznisze ťiż robyłi 
kus, ałe to już mejsze. Win sia kus znaƚ do 
korow. Kus śmiszno. Ja teper kus wrizaƚ gontiw 
tu na strichu IP13. Kotrыj bыƚ już takыj kus 
ľipsze, bohaczszыj to kupyƚ sï cehƚы. A to trea 
kus porobyti, żebы sia dorobyti OK21. Trea już 
kus sie znatï do toho MP23. Wziały kus, paru 
stebeľ [lnu] HW25 → kuściczkы 2. ‘kawałek’. 
Kus poľa mały, tam robyły MP23 → kusok 
◈ po kus ‘po trochu, trochę’. Bыƚy take ľude 
pojemne, szto znaly po kus tak PW12. Ona 
ťiż tak po kus sia interesuje takыm IP13. To 
sia pokraŵuje po kus JS18

kusok zdrobn. ‘kawałeczek, kawałek’. Żebы 
kusok chľiba maƚa HW25 → kus

kustrycia ‘ostra trawa’. Szto sie napas barz 
takoj kustrici, h nas bыƚa taka ostra trawa. 
To taka kustrycia byla, taka, takie neƚadne 
sino byƚo PW12. To sia zwaƚa kustrycia 
po lemkiŵsky, trawa tota, kustricia MK20. 
Kostryciu, taka trawa bыƚa maleńka, rosƚa 
ostra taka trawa PK23. Jak piszły sino 
hrabatï, jak kƚałi na wiz, to sia im tu kustryci 
nasypaƚo HW25; też kostrycia. Kostryciu, 
taka trawa bыƚa maleńka, rosƚa ostra taka 
trawa PK23

kusznir ‘kuśnierz’. Kusznir wыprawľat 
skorы PK23

kuściczkы ‘troszeczkę’. My Ożeńskyj, to 
jes takie kuściczky szlachta taka MK20. Pisz-
łyzme z tыm bratom, pomyłyzme sia kuścićky 
w tij, w rici MW23 → kus

kut ‘kąt’. W kuti, to zwały kut, tot kut, 
tot koƚo peca, kut, to w kuti, to, to sï nohы 
do peca tam daƚ IP13. Kożdyj musiƚ maty 
kut jakysï MK20

kutia ‘kutia (potrawa wigilijna)’. Tiż 
tak hotowyły rozmajite: i hribы, i kesełycu, 
ï horoch, ï bib, ï kutiu... PW12. Kutiu już 
piznisze hotowyłi, i tak poweczeriałï HW25

kuty ‘kuć’. Bыƚ kowaľ – kuƚ PW12 
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kuwaty kыpin

kuwaty ‘kuć’. Ja pamiatam dobri totu kuź-
niu i toho wujka, jak kuwały tam AK20

kuzy ‘jakiś kwiat’. Tam bыƚo dakie takie 
kwitia kuzy, to takie pachƚo, ale takie tam 
z toho, jak my nazywaly, werchы PW12

kuźnia ‘kuźnia’. W Bortnim postawyły 
kuźniu, to już byƚo desï w dwadcet wosmim, 
dwadced dewiaťim roci AK20

kwakaty ‘kwakać’. Kaczka kwacze MP23
kwas ‘zaczyn, zakwas do robienia chleba’. 

Mama maly taki kẘas i wodu, i tak zamisyƚy, 
pidczыnyƚy tak w weczer MK20. Kŵas musiƚ 
bыty persze zroblenyj już, żыtnia muka, 
pszennï otrubы, i siľ PK23 → kwasok 

kwasnыj ‘kwaśny’. Jak byƚa kapusta 
kŵasna, to gazdыnia odcidżaƚa JS18. Z kwas-
noho moƚoka sia zrobyƚo (sыr) MK20

kwasok zdrobn. ‘zaczyn, kwas do robie-
nia chleba’. Kŵas trymaƚo sia, od kwasu do 
kwasu trymaƚy, żebы toj kwasok bыƚ ne na 
driżdżach, na kwasku. Jakyj dobryj byƚ MK20. 
Driżdży my ne dawały toŵdy, no łem kẘasu; 
no kwasok sia daƚo i zrobyƚo sia rozczыny 
AK20. Najpersze zrobiu kwas, mam żыtnyj 
kwas, kwasok rozrobľu w serwatku MP23 
→ kwas

kwasyty ‘kwasić’. Burakы lem kŵasyly, do 
kamianyczka, toj ŵody poťim dodawaly, tyj 
kŵasnoj do toho, szto sia waryƚo na kuchnï, 
i taki to borsz byƚ. Znaly kwasyty ohurkы, no 
kwasyly do horcy, koper sijaly. Nakwasyly, toto 
już byƚ rarytas, jak już ohurkы kwaszene maƚ 
K-4 → nakwasyty, zakwasyty

kwit1 ‘kwiat’. Tota basanunka bыƚa takoj 
szыrokosti o, jak tota doƚon, i bыƚa taka 
z kwitamï. Kwitы bыły takы barz ƚadnы, 
jakbы wыszыwany. To byƚo maszыnowe rob-
łene, maszыnowe PW12 → kwitkы

kwit2 ‘pokwitowanie’. Wkazuju, żem telata 
prodaƚ, wkazuju kwit, wszыtko IP13

kwiten ‘kwiecień’. Orałï marec, kwiten, 
maj IP13 → misiac

kwitia 1. zbior. ‘kwiaty, kwiecie’. Takы 
wińci mały na hoƚowach z kwitia [do ślubu] 

TW22 2. ‘kwiat (?)’. Tam bыƚo dakie takie 
kwitia kuzy PW12. 

kwitkы ‘kwiatki’. Zahoridka na kwitky 
taka AK. (Śpidnycia) dawno to bыƚa taka 
granatowa i kwitkы maƚa, kwitkы PW12. 
Jednы lubyłi kwitkы, no ta takie OK21 → kwit1

kwyczaty ‘piszczeć’. Ta ona (hrudka) taka, 
aż kwyczaƚo w zubach, taka fajna, soƚodka 
IP13. A ďiŵkы kwyczaly, mriaƚczaƚy, chowaƚy 
sia tak, de mohƚa kotra K-4 → skrypity

kylof ‘kilof ’. Pec nabywaly taki na chľib, 
takы kylofy maƚy, takы kыjankы derewianы 
JS18

kыczka ‘kiczka, snop wymłócony, spe-
cjalnie skręcony do poszycia dachu’. Tam 
mały take stajankы, ałe postawene denekotrы 
dobri, bo ťiż kыczkom dobri nakrыtы IP13. 
Kыczka – soƚoma tota, szto sia... soƚoma, 
kыczka, co sia niou krыƚo IP13. Łatы 
i kyczkы MP23 ◪ Kыczkы byƚa soƚoma 
taka, to tak skruczaly na takы woƚkы [!], 
i poťim to byƚo zwiazany, i poťim dawaly 
takы prutы derewianы, z bukowoho dawaly, 
no ji pokrыwaly. Jak postawi, to poprosyly 
paru ludyj, a ńi to samï pryszli, ale popro-
syly i wkrыwali. Wkrыli, żebы sia ne naľaƚo 
bo jakbы naľaƚo, to hirsze JS18. Nakrutyły 
kыczkы ï tыm wkrыwałï – tam wbïwałï, 
dawałï takы prut do każdoj. Totu kыczku 
prywiazuwałï soƚomom, brałï to tam do toj 
ƚatы tak, żebы witer... OK21

kыj ‘kij, pałka’. Nakƚadaƚy na takyj kыj 
PW12. Po rohach kыjem IP13. Trioch woŵkiŵ 
do nioho, win ny kыja ne maƚ PK23

kыjanka ‘pałka do ubijania gliny. Ta de 
pralnïkamï, kyjankы bыły [do ubijania pieca]. 
Ï nabyły tot pec... hłynu prykładały, mały takы 
kyjankы. [Ziemia na podłodze] ťiż tak jak 
i pec nabyta kyjankamï IP13. Pec nabywaly 
taki na chľib, takы kylofy maƚy, takы kыjankы 
derewianы JS18

kыpin ‘upał’. Kыpin abo horiaczo barz, 
normaľni kыpin welyka, horiaczo. Horiacz 
welyka i już, kypin, ne moż dыchatï PW12
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kыrszыty liczыnia

kыrszыty, też krыszыty ‘kruszyć’. Robyƚy 
najpersze hrudku taku, a poťim to kыrszыƚy, 
dawaƚy soly. Hrudku sia krыszыƚo PK23

kыsnuty ‘kisnąć’. Wisem hodyn kysne, 
wisim hodyn jak wkysne [o cieście chlebowym] 
IP13. Kwasok sy maƚy zo starszoho, hnesky 
ho rospustyly h ŵoďi, no ji totu muku presi-
janu, no ji kysƚo bez nicz K-4 → podkыsnuty, 
wkыsnuty

kыsyty ‘kisić’. Jak sia kysyƚo kapustu, to 
sia dawaƚo uciam pyty PW12

L

lager ‘obóz, obóz pracy’. Muszu siditi dwa 
misiaci w karnym lagri MP23

laksiwka [wymowa: jakstiwka] ‘laksacja, 
rozwolnienie’. Jaksťiŵku jakbы chudoba maƚa, 
to jaksťiŵku, że znaczyt sia tak na ridko robyt, 
no to jes taka trawa, szczawij sia nazywat, to 
toto hotowyty, i daty pyty, i perestane AK20

lampa zob. łampa
lapa ‘plotka’. Ľapы h nas nazywaly; plotki 

to ľapы, o, ľapa, ľapы ľubyt K-1
lapaty ‘plotkować’. Ľapat – win ohwariat 

czƚoweka znaczyt K-1
laty 1. ‘lać, silnie padać (o deszczu)’. Jak tak 

o, ľaƚo, no to ľije, abo barz, abo ľije, abo dojdż, 
rozmajiťi radyƚy PW12. Ľije w oseny IP13. 
Dojdż ľije AK20 2. ‘lać, przeciekać’. [W gon-
cie] rowok z jednej storony bыƚ hrubszыj, 
a druhoj storony bыƚ tońszyj, i pasuwaƚ do 
toho rowka, ï ono już tam ne ľaƚo. Dawały 
takyj daszok na uostatniej [łacie], żebы tam 
ne ľaƚo OK21 3. ‘lać, wlewać’. Teper ľijut na 
okrꞌip ten żur, a, a towdï tak hotowyły bez 
kropu. [Lekarstwa] do konia nïchto ne ľaƚ 
PW12 → prylaty, wыlaty

leniwka ‘linijka’. A jak by ne znaƚ, to 
leniŵku maƚ, ï tak praƚy cie po rukach 
[w szkole] MP23

liczыnia ‘leczenie’. Ľiczыnia PW12 ◪ 
Anï ľikaria ne bыƚo, any do ľikaria nïchto 

ne chodyƚ. Nïchto ne chodyƚ, bo ľikari byƚy 
dorohы, a ľude byly bidnы i ne staty ho bыƚo 
do ľikaria ïty. Samы sia swojima ľikamy ľiczyly, 
jak ktosy desy jakosi chworiƚ, ta tym sia ľiczyƚ, 
szto mu tam desï chtosï powidaƚ, do ľikaria 
nïchto ne iszoƚ. Ja tam anï ne pamiatam, ta 
choruwaƚy denekotrы, a ja znam, choruwaly, 
ale zachworiƚ, ta hmer. Jak już zachworiƚ, to na 
pľuca, to nazywaƚy, to nazywaly suchotы. No 
to jakysy ľikarstwa tam maly swoji, ja nawet 
ne znam. Dakы wrużkы bыly tam takы, a toto 
ľiczыnia tam takie bыƚo, takie znachorkы. Ja 
ne znam, bo ja nïgda ne chodyƚa do znacho-
rok, ja ne znam, jak ony ľiczyly. A tak, szto 
sia ľude z toho śmijaly, wrokы zmituwaly, to 
wse te. Ne znam toto opowisty, bo ja nïgda ne 
chodyƚa do nyjakoho znachora, nychto mie tak 
to ne ľiczyƚ. Jakosym sia tak wychowaƚa, szto 
any-m do dochtoria ne chodyƚa za moƚodu, 
anï-m do dochtoria ne chodyƚa, anï do zna-
chorok jem nïjakych ne chodyƚa PW12 ◮ Moja 
mama, to ony spaľuwaƚy rużu, to sia zwaƚa 
ruża, jak boľiƚa noha, des zapuchƚo tak tu o, 
neżyt sia zrobyƚ, to kazaƚy tak, aha, ruża. To 
prychodyƚy do mojoj mamy i mama zo lenu, 
robyƚy takych dewiat gaƚok, liczyƚy tak: dewiat, 
wisem, tak dolynu do odynky: sim, szist, tak 
liczyƚy, jak palyƚy, i toj popiuƚ prywynuƚy do 
szmatkы, i zawynuƚy na toho wżoda [!], i to 
tak napraŵdu duże do nas chodyƚo ludyj. Ale 
mama pist dotrymuwaƚy, ne tak ciƚyj czas, ale 
jeden den, czy tam jak, i molytwy MK20 ◪ 
[Leczenie konia] A raz znam, szto u nas kin 
choryj bыƚ, nawet tot samyj ale już bыƚ star-
szyj, szto sie napas barz takoj kustrici, h nas 
bыƚa taka ostra trawa, a to bыƚo już h osenï, 
mokro, i sia napas, i zachworiƚ. Takie dostaƚ 
zatwerdżenia, taku kolku, szto straszni sia 
chotiƚ toŵczы. I wodyly johꞌo i szыtko dawaly 
i to, toż do konia ne moż bыƚo wľaty, do konia 
nïchto ne ľaƚ, konia ne wilno bыƚo ľać. No to 
pryszoƚ taki jeden chƚop, szto bыƚ pri ŵojsku, 
susid taki nedalekïj i powidat, że: ja ho proberu, 
bo joho, w nim barz trymaƚo, że... no i wziaƚ 
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liczыty lipyty

ŵodы, wыmыdlyƚ ruku dobri i piszoƚ, i tot hnij 
po prostu z nioho czerpaƚ tak o, i wыczerpaƚ 
i sia kin wыzdorowiƚ, a bыƚ już doŵho już tak 
[...] i ne perestawaƚ, i ne bыƚo, weterynaża ne 
wzywaly, tam toż chƚop pryszoƚ i powidaƚ, że 
on widiƚ pry wojsku jak proberaƚy tak konia, 
i probraƚ, i sia wыzdorowiƚ, no PW12

liczыty ‘leczyć’. Nawet mene tu ľiczыła, ja 
tak bыƚa w tamtim roci barz chwora PW12. 
Ona sia sprotywyƚa i ne ľiczыƚa. To bыƚa taka 
baba pereważno, szto boľaczkы ľiczыƚa. Ona 
znaje ľiczыti IP13. Nichto ne ľiczyƚ, nïchto, sami 
sia ľiczyly pojedny JS18. Ta persze tak liczyƚy: 
chto maƚ hmerty, ta hmer, a chto maƚ żыty, 
ta żыƚ JZ22. Kurdeľi ľiczыły MP23 → liku-
waty, zaliczыty

liczыty sia ‘leczyć się’. Tym sia ľiczyƚ, szto 
mu tam desï chtosï powidaƚ, do ľikaria nïchto 
ne iszoƚ PW12. Prychodżu do dochtoria: to 
jak-eś sie ľiczыƚa? IP13. Pereważni ziľom sia 
ľiczыłï OK21

ligar 1. ‘legar, belka pod podłogą’. Pid 
tyma dыľamy musiƚa byty jama, i na totu 
jamu dały takы ľigarji [!] zwały ľudy, ľigari, 
take derewo, takы kľocы hrubы sztыri AK20. 
[W stajni] pid spid dały dwi derewa takы ï 
na toto kƚałi tak, ï prybywałï tam do toho. 
[Do czego?] Ľigari, ľigari, tak OK21 2. ‘tra-
garz, belka podtrzymująca strop chałupy’. Jak 
wytiahnuły [budowę] tak, szto uważały dwa 
metry, pereważno wыższe bыƚo, to dawały h 
poperek ľigarï na toto derewo OK21

ligы ‘belki, „legary” do przetaczania klo-
ców’. Derewo wykaczuwały na toty kobyłyci, 
kobыłyci to mały takы nohы, ï tu taku nohu 
maƚo a tu bыƚ takie derewo na zemľu, na 
toto, z zemľi tam jak taki kloc, musiły kaczatï 
w horu na totы kobыłyci, po ťim derewi, bo 
to bыłi dwi kobыłyci, jedna tu druha tu, ï 
po tыch derewax, o totы derewa, to tu takы 
ľigы budut. Ľigы tak jak beľkы takы, derewa 
takы, bo ono bыƚo zwiazane z tыma nohami, 
na zemľu takie doŵhe, żebы lehko bыƚo po 
nïch wыkotïti toto, kotre budut rizatï MW23

lihaty ‘kłaść się’. Ja hnesky ne możu sy 
rady daty. Staju, ľiham, ta kryczu: pomoż 
mi! K1899

lik ‘lekarstwo, lek’. Samы sia swojima 
ľikamy ľiczyly, jak, jak ktosy desy jakosi chworiƚ 
PW12 ◪ To takie o z jafыr, jafыr suszenыch, 
jak brich boľiƚ JZ22 → likarstwo

likar ‘lekarz’. Anï ľikaria ne bыƚo, any do 
ľikaria nïchto ne chodyƚ, bo ľikari byƚy dorohы, 
a ľude byly bidnы i ne staty ho bыƚo do ľika-
ria ïty PW12. Do ľikaria ne piszoƚ, bo ľikar 
chotiƚ korowu, jak raz zbadaƚ: sto zƚotych 
chotiƚ, a korowa kosztuwaƚa sto zƚotыch MP23 
→ dochtor

likarstwo ‘lekarstwo’. Rizaly tam raz h liti 
tot miud, ale tak zo wszыtkom z tom suszom, 
i tak o topyƚy, i na likarstwo doma bыƚ. Takы 
bыly ľikarstwa. Ona mi toto tu daƚa, jakesy 
ľikarstwo PW12. Ï pytia [alkoholu] ne je zdo-
rowe, ałe dla ľikarstwa [‘jako lekarstwo’] jes 
potribne. Wszыtkы ľikarstwa z ziľa IP13. Ne 
byƚo tam ľikarstwa JS18 → lik

likuwaty ‘leczyć’. Liczyƚy, likuwaƚy MK20 
→ liczыty

lin ‘leń’. Aƚe to ľin, ľiniuch, win ľinywyj no K-1
liniuch ‘leń’. To takyj ľiniuch, zwyczajnyj 

ľiniuch IS23
linywыj ‘leniwy’. Win ľinywyj K-1 

◈ linywa Marysia ‘rodzaj zabawy’. Chodyly 
na rużnы takы: i stopkы, i mƚynkы, ï jakie to, 
jak to sia nazyẘaƚo: ľinywa Marysia, kapƚuna 
pekly, takы zabaẘы maly PW12 → zabawkы

lipsze ‘lepiej, więcej’. To czo tam maƚ duże 
ľipsze, nycz ne maƚ PW12. Duże ľipsze IP13. 
Chto maje ľipsze, to ľipsze wыpecze, a chto 
mensze, to kiepsze maje JS18. Kotrыj bыƚ już 
takыj kus ľipsze, bohaczszыj, to kupyƚ sï cehƚы 
OK21. Nam ľipsze bыƚa gazďiwka towdï [niż 
renta] MP23

lipszыj ‘lepszy’. Pszenycznы (pyrohы) bыły 
ľipsze PW12. Na ľipsze już ne czekajme. Win 
mih pokazaty i wybuduwaty sztosi ľipsze IP13

lipyty ‘lepić’. Jakosï totы pczoƚy ľipily 
ŵoszczыnu. Tato wыrizaƚ totu ŵoszczыnu 
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lis lubczыk

het z tыm medom PW12. Szpary w nas były 
hłynom, ľipyłï hłynu i tak toty szpary ľipyły 
MP23 → ulipyty

lis ‘las’. Teper szыtko na ľis obernuly JS18 
◪ Krыły gontamy, ałe kotry mały ľisы. Swoji 
ľisa, bo ľude maƚy ľisы. Swoji ľisy bыły. Hne-
ska ľisami zarosƚo. Na joho poły wyrosły 
wełykы ľisы. Stiahły ľisy i już, a tam obernuƚ 
na ľisы. Po ľisoch wilno wsiady iti na hribы, 
na jafыrы IP13. Kupuwały desi ľis, a mały 
denekotry i swoji ľisы. Tu ľisы jes naokoƚo. 
Chodyły do ľisa. Po szto chodïłï ? No zbyrały 
hribы: prawdiwkы, kozakы, rыdżыkы... No 
ne bыƚo takoho zarośla jak teper, bo bыły 
pola wыpasane ï rosłï, teper jafыrы, czornы 
take. Ï takы moƚodы ďiwczata to z toho sia 
ratuwałï, no bo żebы sia ubrati, to ne bыƚo 
za szto, to trochu tыch jafыr nazberaƚ, jahod, 
trochu hrybiw trochu, ï tak sia ubrała, a każda 
chotiła wyhľadati, no. Ľisы mały swoji, no 
ne każdыj maƚ takyj ľis, ale mały denekotrы 
ï takы ľisы prawdiwы, dobrы ľisы. O teper, 
pidczas wyseľinia w sorok semim roci, im 
upaństwowyły, zabrały wszыtko, tak i hro-
madzki, wszыtko, że w tij chwyłi ne mamy 
nïcz, no w ľisi żыjeme, a treba drow kupyti od 
toho, bo sut dwa ľisnyczy, jeden tu w susidztwi 
zaraz. Druhыj tam dalsze jes, jak sia skru-
czat na Bortne, a oba sut na tot teren Bort-
noho, a obszar jest wełyki, bo tu persze bыƚo 
ot szczyta do szczyta bыƚy nasze poľa, tak, 
a teper szыtko po wyseľiniu w sorok semim roci 
oni to zasadyłi piznijsze, i upaństwowiłï, i ne 
oddajut ľisы. Teper sia starajut, ale to trudna 
sprawa, ne pomoże. To tiały bez dwadcet rokiw, 
ta już trydcet piat rokiw, tiałï; to szto ľipsze to 
wytiałi szыtko, tilko taka moƚody jes teper, ale 
iszczy jes, derewa woziat bez pererwy OK21

liska 1. ‘leszczyna’. Ľiska, szto orichы rodyt 
takie, leszczyna, ľiska, ľiska, no OK21 2. ‘patyk 
z leszczyny’. No bыƚa taka kudziľ derewiana, 
ľiska taka HW25. Kuďiľ byƚa z takoj ľiskы K-4

liskowыj ‘leszczynowy, z  leszczyny’. 
Opadы, łyścia, toto iszły hrabałï, to ľiskowы, 

bo tu ľisы jes naokoƚo to ľiskowы, to jaseniowы, 
jakie bыƚo. Dawałï takы prut do każdoj 
kыczkы, ľiskowыj, ľiska OK21

lisnyczыj ‘gajowy’. Za takыj patыk [żeby 
zabrać/kupić] stojaƚ ľisnyczy IP13

litarnia ‘latarnia’. Do stajni to mały ľitarni 
takы specjalny, ľitarnia, ľitarnia bыƚa, mała 
szkƚo obuduwane takыma drotami OK21. 
Mama z ľitarniom piszly za nyma na cmen-
tar PK23

litawycia ‘kobieta uganiająca się za męż-
czyznami’. Ľitawycia JZ22

lito ‘lato’. Każdyj bыƚ w ľiti w tыch biƚыch 
gaczach. W ľiti śnihu ne je PW12. W ľiti pasły 
tam, w tamtij storoni IP13. I w ľiti, i w zimi 
OK21. (Nosyłi) w ľiti kapeľuchы. H ľiti to 
bosы ľudy wszыtky chodyłï HW25 

litra ‘litr’. Jak już bыƚa fľaszka, ľitra kropkы, 
to to pry każdym jidľi bыƚo. Jak ľitra kropkы 
bыƚa, to już maƚo bыƚo, trea bыƚo maty piat 
– szist ľiter kropkы, tak. Taku ľitru [eteru] 
rozprodaƚa IP13. Toho oľiju tam zrobyły paru 
ľitor z łenu OK21

litrы ‘małe, niskie drabinki, zakładane 
do wozu’. Były piŵkiszkы i tam dwa postawyƚ 
sï, i ľitrы, do tыch lityr daƚ, i tam powezƚy sia 
JS18 → furmanka

lityty sia ‘latować się (o popędzie płcio-
wym krowy)’. Że sia ľityt, korowa sia ľityt 
MP23. Korowa sia ľityt, to treba jej do bыka 
K-4

liwыj ‘lewy’. Ľiwa ruka – wiśta! IP13
lizty ‘leźć, podnosić się’. (Kesełycia) to już 

jak zaczaƚo ľizty tak, że już o, trochu tak ľize, 
to sie odstawyƚo MK20 → wыlizty

loch ‘loszek, jama w ziemi na ziemniaki’. 
Ľoch to byƚa taka ďira, szto sia sыpaƚo, że sia 
ne nosyƚo brez pewnycu, lem prosto na tot 
ľoch sia sыpaƚo bandurы JS18. A ľoch to tota 
dziura, szto sia sыpaƚo AK20

lubczыk ‘lubczyk (roślina)’. Rozmajite 
takie: ľubczyk sia zwaƚ, żywokost, miata, takie 
o AK20 ◪ Ľubczyk wsadyƚy h nas koo chaty, 
a znajete czoho? Win tak smerdiƚ, i tam zmyja 
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lubyty łajza

ne prychodyƚa, znajete? Ne prychodyƚa, to byƚo 
nedobre dla zmyji, takie sadyƚy, i tu iszczy h 
paru chatach majut, ľubczyk sia zowe MK20

lubyty 1. ‘lubić, interesować się’. Nasza 
[wnuczka] sia bardz duże nawczыƚa, ona 
lubit takie IP13. Paciurkы chto ľubyƚ, to nosylï 
JS18. Jednы lubyłi kwitkы, no ta takie OK21. 
Ja tak ľubyła gazety czыtaty, poľsky i swoje tak 
jem ľuby[ƚ]a. Ja tak barz ľuby[ƚ]a maszыnu do 
szыtia MP23 2. ‘wybierać, mieć’. W stajni kto 
szto tam mih: kin – kto maƚ konia, a kto – to 
bыkы maƚ, załeżyt jak kto ľubyƚ, bo daŵno, 
daŵno ľude konï ne mały AK20

lubyty sia ‘lubić się’. Hneska ne lublat sia 
lude. Straszni sia ľubyły IP13

lubыj ‘ukochany’. To sut naszy ľubы horы 
IP13 

lude ‘ludzie’. Ľude same robyły toto PW12. 
Ľude tiażko pracuwaƚy. Ne rodyƚ sia ľudom 
tak chľib, jak hneska sia rodyt. Pereważno 
ľude żыwyły sia swojim IP13

ludzkыj 1. ‘prywatny’. Wszыtko ľuckie, ľudï 
byƚo, gazdowe byly JS18 2. ‘obcy’. Kto pyjak, 
ponewirat sia po ludzkych porohach K1899

luft nyk ‘przewód kominowy’. Z toho szpar-
heta ïszƚa suśnia zaras tak prosto, a ona maƚa 
luft nyk takyj do toho... koƚo toho peca zas bыƚ 
do komïna. Luft nыk to jest tot kanaƚ, de ide 
dыm, to luft nyk sia nazыwaƚ MW23 

Ł

łaba ‘noga zwierzęcia’. Zimaƚ woŵka za 
ƚabы i trymaƚ PW12 → łapa

łachы ‘odzież, ubranie’. Chodyły w swojich 
łachach czыsto IP13. Oďiż, takы uo ƚachy 
MK20 → łaszok ◪ Kupuwały szto treba 
bыƚo: i ubrania jakese, jakese poƚotno. Per-
sze ne bыƚo takych ƚachiw szыtыch, poƚotna 
kupuwały i szыły samы. Ałe toto, toto kup-
cze poƚotno, to byƚo tiľko na śwato, a doma 
to byƚo swojej roboty szыtko. No spidnyci 
bыły takы, a toto opľicza jak nazywały, to 

byƚ lniane PW12. Łachyw maƚe maƚ prawda 
że IP13 → chodyty

łada ‘skrzynia na odzież’. Mały takы skryni 
robłenы, bыły majstrowe takы, mały taku 
skryniu, nazywały ƚada. Tam sia mistyƚo duże, 
bo to bыƚo takie riune bыƚo zo stoƚom wyso-
kie i takie... bыƚo zamok do toho i trochu tak 
polakieruwane OK21. Skrynia taka bыƚa, 
nazywaƚa sie ƚada. Diwczyna wydawaƚa, to 
ji taku ƚadu [dawano] HW25 

ładni [wymowa też: łanni] [-ńi] ‘ładnie, 
pięknie’. Mы śpiwały ƚadni, teper ne znajut 
śpiwaty. Toto sia tak ƚadni czesaƚo na ťim 
PW12. Baba chotiƚa, żebы ji bыƚo ƚadni IP13. 
W seredyni zrobyły poriadok, wybiłyły ƚadni. 
Zrobyƚ sia takyj śľif, ale to sia kruszыƚo ƚadni 
OK21. Ja mam ja iszczy bľuzku taku, ƚadni 
na maszыni wszыta. Tыm wiazały [włosy] 
no, ƚadni to bыƚo HW25 → ładno

ładno ‘ładnie’. Jafыrы sia ƚadno hƚożыłï 
IP13 → ładni

ładnыj [wymowa też: łannыj] ‘ładny, 
piękny’. Bыły barz ƚadnы totы basanunkы 
PW12. Takij chir maly ẘadnyj. Cerkow ƚadna 
byƚa, jeszcze w Bortnim stoji MK20. Chocze 
mati ƚadnu żenu, no OK21. Maje kozu, ƚadna 
koza MP23. Takы pasy ƚannы mały na nohach 
HW25. Taki ƚadnyj [wa-] jak hacza, no że 
ƚadnyj [wa-], okruhƚoj twary o K-1

ładowaty ‘ładować, pakować’. Bo hneska 
natomist, no to ƚaduje tam [kawałki ziem-
niaka z kiełkami], toto ne smotryt, szto kilcia 
wƚomyły IP13

łahidnыj ‘łagodny’. Kotra byƚa taka 
ƚahidna, że sia ne swaryƚa ďiŵka, to jej maƚo 
wыszczыpaŵ K-4

łajaty ‘łajać, wyzywać (?)’. Ïszƚa cyganka 
po chыżach, ta ji ďity jej lajut IP13

łajbyk ‘kamizelka’. (Druślak) to bыło take 
synie, bilsze synie jak granatowe, totы takы 
lajbыkы takы mały starszы. A mołody już ni 
PW12→ druszlak, kamizelka

łajza ‘włóczęga, włóczykij; niezdara’. Łajza 
nyczoho zƚoho ne robyt, lem tak o bude chodyƚ, 
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łamanyk łeksze

i bude tak o tratyƚ czas [To stare słowo?] 
stare, stare JZ22

łamanyk ‘zabawa polegająca na łamaniu 
kądzieli na zakończenie okresu przędzenia, 
połączona z przyjęciem’ ◪ Takïj ƚamanyk, 
ƚamanyk sia nazywåƚ. Na ostatku, jak już po 
tych weczirkach, to sia zƚożyly i taku hostynu kus 
robyly sï tam. Kupyly dakoho wyna abo sztosy 
tam takie, no ji pohostyly sia, to sia nazywaƚ 
ƚamanyk PW12. Jak już zakinczały totu pracu, 
weczirkы, to robyły takы ƚamanyk, hostinu taku 
OK21; też łamanыj. Muzykantiw ne bыƚo, 
muzykantы bыłi na kinci, jak robyły tot ƚamanyj, 
a tak ne bыƚo OK21; łamarok [?]. A potim, 
na ostatku już, na Jordan, to już robyły tak 
zwanyj ƚamarek – taku hostïnu, ƚamanyj IP13

łamanыj, łamarok zob. łamanyk
łamaty ‘łamać, niszczyć’. Szafamy pałyły, 

ƚamały szafы IP13 → połamać
łampa ‘lampa (naft owa)’. Lampom zme 

śwityly, takom zo szkieƚkom [na] kamfi nu 
JS18. Chto tam maƚ lampu jak hneska. Tam 
świtƚa elektrycznoho ne bыƚo, łem daka lampa 
HW25; też nowsze? lampa. W meszkaniu 
bыƚa insza ľampa, taka szto za szkƚom OK21 

łancok ‘łańcuch’. Tu sia posowuwaƚ ƚancok. 
Hriadka, takyj druk ï ƚanckы, ï tak sia koƚysaƚo 
IP13 → łancug

łancuch zob. łancug
łancug ‘łańcuch’. W tыch żoƚobach bыłi 

dzirы werczenы ï tam ƚancug prychodyƚ do 
toho, do tej girы, to tam wiazaƚo sia OK21; też 
łancuch. Byƚa ƚancuch [w studni], pustyƚ na 
dołïnu, nabrało wodы, krutył na tim, wыtiah 
na horu. Studnia i na korbu, krutyƚ na ƚańcuch 
potim widro OK21 → łancok

łancuszok ‘łańcuszek (ozdoba)’. Czyja tota 
śpilka, cy tam chustoczka, cy tam daka obruczka, 
cy daki ƚancuszok [wa-], czyje toto? K-4

łanni zob. ładni 
łannыj zob. ładnыj
łapa nowsze? ‘łapa zwierzęcia’. Uż tam 

z wapom nożom, a poťim stiahne tak (skoru) 
PW12 → łaba

łaszok zdrobn. ‘ubranko, coś do ubrania’. 
Jak ďityni sia chotiƚo jisty abo ƚaszka ne maƚo, 
to: ta idi do chresnoho... Daki ƚaszok mu daƚ 
i sztosi TW22 → łachы

łata ‘łata, deska (na łatach kładzie się 
dach – snopki ze słomy); dawniej robiona 
z przeciętego drąga’. Potim ƚaty normaľni 
i już IP13. Łaty bыły, ale ne... takы ƚatы jak 
teper rizanы, tilko take jak, powim, jak żыrdi 
pe rerizati, pererizaƚ, a oni nawet nazywałï, ne 
prïpominam jak oni nazywały OK21. Łatы 
i kyczkы MP23

łataty ‘łatać, wstawiać łaty’. Piznijsze oni 
toto (kierpci) ƚatałi tыm... Pereważni ƚatałi. 
A koszeľu jak tohꞌo to ne, tak i ƚatałi czasami 
OK21 → połataty

ława ‘ława, wał na przyzbę (?)’. [Przy 
budowie chyży] najpersze dawały kaminia, 
kady iszƚa ƚaŵa [ẘaŵa] teper tak zwana, 
tam wykopuwały, kƚały toto kameni, no kƚały 
derewo IS23

ławka1 ‘ława (do spania, siedzenia)’. 
A moƚodы chocde spaly: i na pecu, i na ƚawci 
PW12. A szto bыƚo? Posteli, ƚaŵki JZ22. Pościl, 
takы ƚawkы koƚo ścinы, het byli, derewianы, 
tam sie ďity bawiły po tыch ƚawkach, sidyly 
tu, kresƚa nichto ne maƚ. Dity spały i po tыch 
ƚawkach, i na prypecku, i na pecu. Bыłi ƚawkы 
i taki stolec taki bыƚ, sia nazywaƚ HW25

ławka2 ‘kładka’. Taku jamu wыkopałi 
i ƚawka była bez totu jamu, ƚawka bыƚa MP23

łeczы ‘lec, położyć się’. Piszoƚ jeden 
chƚpczыsko, ľuh na tot stoƚec, prykryƚy ho 
pƚachtom K-4

łehko ‘lekko, łatwo’. To bыƚo lehko sijaty 
IP13; st. wyż. łeksze. Perunы bjut; jak tak lek-
sze, to nazywajut że hыrmyt. Teper prychodït 
autobus do Bortnoho, to już jes leksze PW12. 
No a z korowami bыƚo może leksze, bo ne bыƚo 
takoho, znate, żebы tak bыły zorganizuwany. 
Kositi bыƚo leksze [niż podbierać] OK21

łehkыj ‘lekki’, przen. o zimie ‘bez wiel-
kich mrozów’. Lekы zymy byƚy JS18

łeksze zob. łechko
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łem łen

łem ‘tylko’. Na ľipsze już ne czekajme, łem 
żebы hirsze ne bыƚo. Powidż teper tы, jak 
dido ƚem hrały, jak-ïs tancuwaƚa. Łem że sia 
pryzriƚ, to już, znaczыt, poszkodyƚ IP13. Do 
młïna sia ne chodyƚo, łem sia moƚoƚo w żarni. 
Łem maƚam piatnadcat rokiw. Tam robyƚa, 
łem pƚatyty ne bыƚo komu MP23. Łem h 
piatnycu ne śpiwali. Łem jenna chyża, jedna 
byƚa HW25 → tilko

łemkiwskыj ‘łemkowski’. Robyƚ ƚemkiŵskie 
predstawľinia IP13. Peregrynka byƚo ťiż 
lemkiŵske seƚo ciƚe MK20; też łemkowskыj. 
Takы łemkoŵsky szto kniżkы, kniżkы śwate 
take MP23 

Łemko ‘Łemko’. Jak ja chodyƚa to iszczы 
Lemko, Lemkы wczыłï PW12. Łemkы maƚy 
swoji warstaty. Takie bыƚo żыtia Łemka. Łemko 
bыƚ bez naukы fachowec. Bo jak bыƚ si ne 
znaƚ Łemko sam robyti, to bыƚ straszni IP13 
→ Łemkы, Ruskыj, Rusnak, Rusyn

łemkowskыj zob. łemkiwskыj
Łemkы ‘Łemkowie’ ◪ To wyrabľały totы 

krestы, wyrabľały młыnci samy, mlыnec, sia 
mołoło, no, to szыtko bыƚo swojej robotы, 
wszыtko, wszыtko. Oľijarnia, tkaľnia, jak 
totы tkaczы uo bыły, to wszыtko bыƚo swo-
jej robotы. To bыły takы ľude zdibnы, że 
wszыtko robyły. Pan Bih daƚ taku, taki dar, 
że szыtko. A po druhe, były bidnы i musiłï sia 
wszыtkoho wczыti i żыti, bo bыly bidnы PW12. 
Totы Rusnakы tu, Łemkы oni sia zanïmały 
wszыtkym IP13 → Łemko, Łemkыnia, Rus-
nakы

Łemkыnia ‘Łemkinia’. Ona bыƚa z Dosz-
nyci, tak prawdywi z Dosznyci; ťiż bыƚa 
Łemkыnia PW12. Z żinkom, z tom Lemky-
niom MK20 → Łemkы

łen 1. ‘len’. Z łenu bыƚ oľij PW12. Baba 
hƚadïƚa, łen czesaƚa ï priaƚa IP13. Toho oľiju 
tam zrobyły paru ľitor z łenu OK21. Jak pryszoƚ 
tot tu już czas, robota z łenom, tiƚko bыƚo 
hƚadżыnia MP23 2. ‘przędza lniana, włókno 
(przędziwo) lnu’. Persze priadywo to sia nazy-
wało łen IP13. Bыƚa taka kudziľ derewiana, 

ľiska taka, okruczene łen bыƚ, ï sia tu priaƚo 
HW25 3. ‘lniane cienkie płotno’. Toto iszczy 
najharszcze to sia nazywaƚo len, to z toho robyłi 
już takie, szto szыłi koszeľi HW25 → łenianыj 
◪ [Len – roślina i obróbka] (Len) tak sijały 
na poły jak zerno, rukami, i prïboronïłi, ta 
i rosƚo. Potim jak wыrosƚo, już pristaƚ, to sia 
braƚo, brałi rukami. Jak pristaƚ już no, że już 
byƚo nasinia pristaƚe takie, to towdy brałi, braƚo 
sia tak rukami, rwałi i takы horsty robyłi, 
wiazałi, kƚały toto na połi iszczy paru dniw, 
a piznisze suszыły tak koƚo peca, i sia towkƚo. 
Toto nasinia to sia towkƚo, takы małi prajnikы 
i tыma prajnikamy towkły tot łen i piznisze 
toto prïsterałï na połi, na sterniach, na takych, 
de pokosïłi zerno, i tam sia rosyƚ jakysi czas. 
Znam, że mama tak probuwałi, wziały kus, 
paru stebeľ i tak poterły h rukach, to jak już 
sia toto uszczыƚo, zostawaƚ łen, to już towdï 
zberałi i sia hƚadiƚo; takы bыły hƚadżenïci, 
i czesały. Iszczы piznisze na takыch, sia szczit 
sia nazywaƚo, tak tam nabïto bыƚo ćwakiw. 
Ćwakiw, i tak tam czesałi, i toto hirsze to iszƚo 
takie na motuzы, robïłi tam HW25 ◮ Wer-
chiwka sie nazywaƚo, bo to z wercha bыƚo 
roździerane. Werchiwka. A piznisze już takie 
harszcze, to sia robyƚo z toho poƚotno HW25. 
Tak, tak kƚakы, no. To robyły takie, z kƚakiw 
to robyłï takie hrubsze poƚotno, a toto iszczy 
najharszcze to sia nazywaƚo len, to z toho robyłi 
już takie, szto szыłi koszeľi. Ja mam iszczy 
bľuzku taku, z takoho łenianoho, z tych woj-
niw, z tych wojnyw tam jenna szыƚa i tutaj na 
pamiatku se mam, ƚadni na maszыni wszыta, 
ma i konirïk, korotki rukaw. Już ja chodyƚa 
tam zo swojima koleżankami w spidnyciach 
z łenu, tiażko bыƚo, bez wijnu nycz ne można 
bыƚo kupïti po prostu, to z takoho poƚotna, tam 
sia wybilyƚo, bыƚo ƚadne, biƚe HW25 ◮ [A jak 
bilyły?] Moczыłi h rici, ďitï to sia zanimały 
tыm, h rici moczыłi, h wodi, i na berehach 
prosterałi, i paru razy denno tak. No czasom 
tam mama piszłi, ta to tam namoczыłi h rici, 
mały taki prajnik i to towkłï, to sia zwaƚo, 
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łenianыj łyczko

no, prały, i ono sia bilïƚo. To paru tyżni tak 
na berehach mы prysterałï, i mы, i wszytkы 
ľudy, chto tam, chto maƚ, z toho szыłï piznisze 
koszeľi. Sami, pereważni sami rukami szыłi. 
Chto maƚ maszыnu, to szыƚ maszыnom, a jak 
chto, to rukami. Mama moja szыłi rukami, 
tatowï koszeľi, bratim. Napriały sï nitok, jak 
wszыły, jak wszыły to już sie ne poporoƚa HW25

łenianыj ‘lniany, ze lnu’. Prosto biłe 
z łenianoho połotna. Starszы iszczы w tыch, 
jak ja powidam, lenianы (gaczы) nosyłï. Iszczy 
bыłï łenianы obrusy PW12. No to w łenianim 
[spodniach] to chыba tam do cerkwi chodyły 
IP13. Braƚ tato taky rucznyk, taky lenianyj 
MK20. To wszytko byƚo łyniane AK20. [Spod-
nie] łenianы abo paczisnы, łeniane to bыƚo 
deľikatnisze. Towdi bыƚo wszytko takie z toho 
łenianoho abo paczisnoho, to toto takie, że 
twerde bыƚo do prania. Oľij bыƚ barz dobryj, 
tot łenianyj OK21. No takы małы, ťiż łenianы 
bluzkы HW25; też ilnianыj. To byƚo wszytko 
ilniany, no AK20 ◈ łeniane ‘cienkie płótno 
lniane’. Ja mam ja iszczy bľuzku taku, z takoho 
łenianoho HW25 → łen

łetity 1. ‘lecieć, przylatywać, zlatywać 
się’. Oni szыtkie [kury] łetiat dziubaty MP23 
2. przen. ‘biec, pędzić’. Mы bosy leťiƚy do toho 
poťiczka MK20. W brisi zaboliƚo, win domiƚ 
leťiƚ PK23 3. przen. ‘lecieć, płynąć’. Ona to 
taka (woda) letiƚa ze źrudƚa ï letiƚa potim 
tu, na dolinu OK21. Fukƚa dobrï do fl eszky 
ï łetït misce tote, szto ďityna [‘łożysko’] MP23 
3. ‘lecieć, padać – o śniegu’. Śnih padat abo 
letyt PW12 → połetity, wыłetity

łeżaty ‘leżeć, spoczywać’. To win [zmarły] 
na ti posteły, tam nicz win łeżyt, żebы zrobyły. 
I tak łeżaƚ na ti posteły. Teper kupujut trunu, 
ta ťiż łeżyt na ti smerteľni posteły PW12. 
Ï tam noczuwaƚ, łeżaƚ w gazdy tam na, za 
hranycoŵ IP13 ◈ na łeżaczы ‘leżąc’. Taka 
jest na wagonach, totы sztabы, nohami-zme 
sia trimałi tak wszыtke na łeżaczы MP23. 
Susid maƚ dzygar taky, ale na leżaczы tak ne 
choťiƚ… PK23 → połeżaty

łij ‘łój’. Ucia pereważno ma ƚij [ẘij] PK23
łokot ‘łokieć – 20 pasem nitek’. Na jedno 

pasmo iszƚo dwadcet cztery nitkы i tak sia 
wiazaƚo, i jak sia nawiazaƚo dwadcet tыch 
pasem, to sia nazywaƚ ƚokot. Łokot, ƚokot jak 
bыƚo dwadcat pasem. A jak bыƚo już sisde-
siat pasem, to sia nazywaƚo try ƚichti PW12

łopata [wymowa też: opata] ‘łopata do 
pieca chlebowego’. Taka wełycz opata bыƚa 
MW23. Chľib mama peklï tońki, kłałi na taku 
łopatu i kƚałï łïstok z kapustы, to stełyły toto 
łyścia i takы, takы ne hrubы, pekły HW25. 
Chľib wsadyly na opaťi K-4

łozyna ‘łozina, witki wierzbowe’. Były 
takы piŵkiszkы, z ƚozynы wypletenы JS18

łożыty ‘kłaść, wkładać, dawać’. Potim 
driżdżi ƚożu żmeniu suchыch... MP23 → kłasty, 
pidłożыty, położuwaty, położыty, pryłożыty

łuh [wymowa: uh] ‘ług’. [Prali] na potoci, 
iszłi, doma dawałi tam jakes joho nazywałi 
– uh, zdaje mi sia, dawałi toho popeƚu, tak, 
dawałi toho popeƚu do wodы. H nas nazыwały, 
że wsypały toho uhu, ï tohꞌo OK21

łuka ‘łąka’. Mы kosyły tam joho ƚuku AK20
łupa ‘łuska’. Podtoŵkaƚo sia h mƚynach 

jarec, i tota upa posijaƚy mama MK20 → osty
łupaty [wymowa też: upaty] ‘łupać, roz-

rąbywać’. Towdi bыƚo szыtko ƚupano. Naupaƚ 
[gontów] IP13 → nałupaty

łupyty ‘zdejmować skórę’. A z korowы 
treba było znymatï tak, het ƚupytï, oƚupytï 
korowы cy teľaty... opariaƚy [ze skóry] PW12 
→ ołupyty, znymaty

łuska ‘łuska rybia’. Barz blyszczaczы ƚuskы 
maƚ PK23

łuskaty nowsze? ‘łuskać’. Lemkы to fi zoľu 
ƚuskaƚy AK

łuszczыty sia [wymowa: uszczыty sia] 
‘łuszczyć się’. Mama tak probuwałi: wziały 
kus, paru stebeľ [‘ździebeł’] i tak poterły h 
rukach, to jak już sia toto uszczыƚo, zostawaƚ 
łen, to już towdï zberałi HW25

łyczko ‘lice, zewnętrzna powierzchnia’. 
[Glinę na podłodze] pozbiľały, ale jak pryszoƚ, 

Slownik gwary wsi Bartne.indb   99Slownik gwary wsi Bartne.indb   99 2016-02-25   17:41:392016-02-25   17:41:39



100

łypa majkut

bo bыƚo tak czыsto, ałe jak piszoƚ po ťim, 
pochodyƚ, to ono potriskaƚo, bo to takie łyczko 
bыƚo OK21

łypa ‘lipa’. Lypa miahka MK20 
łypec ‘lipiec’. No to już, już czerwen, ƚypec 

MK20 → misiac
łypyna 1. ‘drzewo lipowe’. Z lypyny duże 

robyƚy, bo lypa miahka MK20 2. ‘liście lipy’. 
Kazaƚy lypynu prykƚadaty, lypynu z lypy, toto 
lyśtia MK20

łys ‘lis’. Pryszoƚ lis, wszыtkы kurы wыdusyƚ 
AK → łyszka

łyst1 1. ‘listek’ → łystoczok, łystok 2. zbior. 
‘liście’. Hrabaly takyj lyst po ľisi PW12

łyst2 ‘list’. Susid napïsaƚ do moho muża 
łyst, żebы pryjszoƚ sï kupyty od toho osadnyka 
[chyżę] AK20. Tom napysa[ƚ]a łyst. Czыtaƚ 
se tot łyst MP23

łystoczok zdrobn. ‘listeczek’. Natcha to 
sia riże, ja sia porizaƚa tym, a to taky lystky, 
taky lystoczky MK20 → łyst, łystok

łystok zdrobn. ‘listek’. [Ciasto] kłałi na 
taku łopatu i kƚałï łïstok z kapustы, to stełyły 
toto łyścia HW25 → łyst, łystoczok, łyścia

łystonosz ‘listonosz’. Prynosyt łystonosz 
hroszы IP13

łyszaty ‘zostawiać, pozostawiać’, dok. 
łyszыty. Chtosï ne mih sï datï radы, to ľude 
pomahaly i ne lyszaly tak samoho. Treba bыƚo 
znati kilko (ściuk) lyszыti na wutok, żebы toto 
zamereżytï PW12. Szkoda, że ja swoju kurnu 
chыżu ne łyszyƚ na muzeum IP13. Pidczыnyƚy 
tak w weczer, a rano znoŵ, toj mukы ƚyszyƚy 
na rano MK20. A tot osadnïk, szto tu sidyƚ 
w naszij chati, zhodyƚ sie, lïszyƚ, tak ne chotiƚ 
nïcz, wыjichaƚ OK21. Maszыnu mi ne daƚ bo, 
że ho łyszu, że na druhyj rik ne budu chotiƚa 
sia ziniaty MP23. Bortne, powidat, wysidłyły, 
a nas [w Przegoninie] może łyszat MW23 
→ zostawyty

łыso zob. czesaty sia
łыsyna ‘łysina’. Jak maƚ ƚыsynu to Łыsyj 

[wół]. No a sut z ƚыsynamy koni ťiż IP13. Ma 
ƚыsynu jak koľino K-1

łыsыj 1. ‘łysy’. Łыsyj [wы-] to, to już ƚыsynu 
ma K-1 2. ‘o maści konia’. Koni ťiż bыły takы 
gniadы i ẘыsы PW12 → ołыsyty

łyszka ‘lisica’. Na weczer to sobi ƚyszka ide 
dorohom AK → łys

łyszыty zob. łыszaty
łyścia zbior. ‘liście’. Hrabałï opadы tohꞌo, 

z derew łyścia. Łyścia, toto iszły hrabałï OK21. 
[Ciasto] kłałi na taku łopatu i kƚałï łïstok 
z kapustы, to stełyły toto łyścia HW25 → łyst1, 
łystok

łыżka ‘łyżka’. Jednu ƚыżku mukы do toho. 
Robyƚy tam wыżkы MK20 Potim mukы poƚożu 
pszennoj try ƚyżkы. Ja iszczy daju try ƚyżky 
oľiju MP23 → łыżoczka, wżыcia

łыżoczka zdrobn. ‘łyżeczka’. Tam bыƚy 
ŵыżkы, ŵыżoczky, wszыtko MK20 → łыżka, 
wżыcia

M

maciczko ‘mało, maleńko’. Barz maciczko 
pamiatam ho, ałe barz mało PW12 

maciora ‘maciora’. Swynia to bыła maciora 
PW12

macowa hołowa zob. hołowa
maczaty ‘maczać’. Tыm prajnikom byƚa po 

tim, byƚa, byƚa, i do wodы, i maczaƚa, ï byƚa, 
i tak, i tohꞌo OK21

maczocha ‘macocha’. Maczocha hwaryt: ta 
dneska z toj kudyłi jakosy maƚo toho IP13. Maczo-
cha. „Maczochu wisytï na sochu” powily K-1

mać ‘coś małego’. To mać, mać czƚowek, 
win maƚeńkyj takyj, mać no, tak zwaƚy, że 
maƚeńkie K-1 → małыj

maj ‘maj’. Choc bы bыƚo h maju, to win 
w tij czużi braƚ ślub. Orałï marec, kwiten, maj 
IP13 → misiac

majdan ‘plac’. Tot szto na majdani bыƚ, ja ne 
znam jak win sia nazywaƚ, ne pamiatam IP13

majkut ‘mańkut, człowiek leworęczny’. 
Majkut JZ22. Majkut, bo win ľiwom rukom 
robyt, majkut K-1
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majster masło

majster zob. majszter 
majszter ‘majster’. Bыƚ majszter robyƚ takie 

uo sztosi... PW12. Bыłï ï takы majsztrowe. 
Majsztriƚ ne brakuwaƚo towdi. A to łem musiƚ 
bыti dobryj majszter IP13. Młinec, to bыłï takы, 
tak samo majsztrы do tohꞌo OK21. Majszter to 
robyƚ toto HW25; też majster. Majster, kotry 
tu zbuduwaƚ... IP13. Wyhľadы ťiż majster robyƚ 
JS18. Bыƚ takыj, szto już sia znaƚ na tim maj-
ster, to win tam obmuruwaƚ wkoƚo. Takы bыłi, 
szto już sia znały sia na tim, majstrowe. Bыłï 
takы majstry, szto robyłi takы wozы OK21

makuch ‘makuch, wyciśnięte nasiona lnu, 
najczęściej w postaci placka, dawane bydłu’. 
Były takы, zwały sia makuchы, szto tы ostankы; 
toto oľij wydusyły, a totы makuchы ostały. No 
to kusok takïj odtiaƚy dľa swyń, to taka omasta 
byƚa, że tak swyni ľubyły toto jisty AK20. Oľij 
wыdusïłï, a makuch zostaƚ, to towkłï, dawałï 
dla chudoby do siczkы, nawet smaczne barz 
bыƚo dla chudobы OK21

małe ‘mało’. Łachyw maƚe maƚ, prawda 
że IP13 → mało

małeńkist zob. od małeńkosty
małeńkыj ‘maleńki’. Wyhľadы małeńkы 

[w kurnych chyżach] IP13. Na weczirkы taku 
chыżu si hľadały, szto ne bыƚo maleńkych 
ďityj. Ja małeńka bыƚa, to chotiƚam, żebы 
mie ƚanni tato obułï HW25. Win maƚeńkyj 
takyj K-1 → małыj

mało ‘mało, niewiele; rzadko’. W nas sosna 
maƚo rosła. Jak ja pamiatam, no to już bыkы 
maƚo chowały ľude. Sia im pƚatyƚo ałe barz 
maƚo. Jak ľitra kropkы bыƚa, to już maƚo bыƚo 
IP13. Ja z Bortnoho, ałe ja maƚo w Bortnim 
bыƚa MP23; st. wyż. meńsze. Meńsze PW12. 
Dawno woƚamy lude robyły, piznisze ťiż robyłi 
kus, ałe to już mejsze IP13 → małe

małyna ‘malina’. Małynы zberały IP13
małыj ‘mały’. A pid totu chustku wełyku 

iszcze maƚu brały PW12; st. wyż. meńszыj. 
maƚ dwoji bыkы, jedny takы meńszy, druhy 
bilszy, to bilszyma orały, a tyma meńszyma 
boronyły AK20 → mać, małeńkыj

mama ‘mama’. Ï moja mama takie nosïƚa 
PW12. Moja mama poƚożыłi jafыrы do sina 
IP13. I sia nesƚo moƚoko mami, i mama sыr 
robyƚy MK20 → matir

mama chrestna zob. chrestna mama
marcuwaty ‘marcować – o popędzie płcio-

wym kotki’. Kicia marcuje, no, bo to h marcu 
pereważno je PW12

marec ‘marzec’. Orałï marec, kwiten, maj 
IP13. H marcï to, [żyto ozime] bыƚo do marcia 
wыtrïmaƚo, a h marcy hыnuƚo OK21 → misiac

mareżka ‘mereżka’. A jak chto znaƚ, to 
już sobi taku mareżku wыszыwuwaƚ w totu 
storonu i w totu PW12

marnыj ‘marny’. Marne groszы za tote 
telata pƚatyły no, h wojnu IP13

marszałka ‘marszałek (na weselu), czło-
wiek zapraszający na wesele i kierujący nim’. 
Starosta, no ji marszaƚka bыƚ IP13. Na wesiľu 
bыƚ tutaj taki tak zwany marszaƚka, kotry 
znaczy sie, skłykowaƚ ľudi ta, za stiƚ, jak już 
za stoƚom, takie ťiż tam prepowidaƚ, że take 
swoji maƚ ceremońji, znaczyt take opowida-
nia TW22 → starosta

Marysia zob. linywa Marysia
masło ‘masło’. Ï z kurom, ï z  jajcom, 

ï z masƚom, ï zo wszыtkыm iszły, szto mały 
na prodaj. No ta i take jiły: sыr bыƚ – jak 
bыƚ, moƚoko, masƚo PW12. Pekły zwanu 
adzыmku; toto jiłï z masƚom IP13. Moƚoko, 
masƚo prodawaly na rыnku JS18. Masƚo? 
– mały takы, nazywałi bodenkы [do robie-
nia masła] OK21 ◪ Samy robyƚy toto masƚo. 
Moƚoko sia postawyƚo, z werchy taka byƚa wer-
chnyna, zmetana i toto sia zobraƚo, o tak sia 
zobraƚo, i już jak byƚo dwi ľitry toj zmetanы, 
abo try, totы zmetanы to naskƚadaƚy mama 
try ľitry, byƚa taka bodeńka derewiana, zme-
tanu do toj bodenkы, no i sia wsypaƚo, i sia 
prawïƚo, tu nawet susida iszcze prawyt, no 
i sprawïƚo sia masƚo. Szto-m sia naprawyƚa 
toho masƚa, oho! Oj Boże! MK20 ◮ Zmetanu 
do toj bodenkы, totы zmetanы to naskƚadaƚy 
mama try ľitry, i byƚa taka bodeńka derewiana, 
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mastyty medżы 

no i sia wsypaƚo, i byƚo taki koƚowrotok, i sia 
tak robyƚo, i sia zrobyƚo masƚo, i byƚa taka 
maślanka, moƚoko to sia zwaƚo maślanka, 
a masƚo mama pozberaƚy tam, i hmыƚy h jedny 
ẘoďi, h druhi ẘoďi, i do tereƚyka, i byƚo ďiƚyty 
ciƚyj den, byƚo ďiƚyty tak o MK20 ◈ robyty 
masło ‘robić masło’. Pid tym tragariem budesz 
masƚo robyƚa IP13 ◈ prawyty/sprawyty masło 
‘robić/zrobić masło’. Ona bude prawyƚa masƚo 
IP13. Sprawïƚo sia masƚo MK20. Bodenka – to 
szto sia masƚo prawyt MW23 → bodenka

mastyty ‘maścić’. Jak pryszoƚ post tot, 
jak mы nazywame ristwianyj, spuszczały 
oľij ï tыm sia mastyƚo wszыtko. Wszыtko 
sia mastyƚo: i kapustu, ï bandurы, ï tak sia 
z chľibom jiƚo. No ji tot oľij, tыm oľijom sia 
mastyƚo PW12. Sało budyƚy, poťim kapustu 
mastyly tym JS18. Oľijom sia mastyƚo, oľijom 
no MK20 → namastyty, pomastyty

maszыna 1. ‘maszyna’. Dachto maszыnom 
moƚotyƚ. Bo już potim zaczynały kupuwaty 
maszыnы. Jedna bila toho, maszыnы [mło-
carki], odberaƚa hrablami IP13. A maszыnom 
to ïszczы, już ja pamiatam, to czetwero ludi 
obertaƚo korbы dwi, dwoje w jedni storoni korbы, 
a druhыch dwi osoby w druhïj, i tak tiahły bez 
den, no a jeden iszczy to puszczaƚ z tohꞌo, do 
maszыnы OK21. A hneska maszыnы roblat 
MP23 2. ‘maszyna do szycia’. Bыłï szywkyni, szto 
szыłï, szto znały na maszыnach szыtï PW12. Ja 
mam ja iszczy bľuzku taku, ƚadni na maszыni 
wszыta. Chto maƚ maszыnu, to szыƚ maszыnom, 
a jak chto, to rukami HW25 3. ‘samochód’. 
Jedna taksiwka ï dwa tiażke samochodы 
– tiƚko bыƚo maszыn [w Gorlicach] IP13

maszыnowыj ‘maszynowy, robiony 
na maszynie’. To byƚo maszыnowe robłene, 
maszыnowe PW12 

maślanka ‘maślanka, ciecz pozostała po 
zrobieniu masła’. I sia zrobyƚo masƚo, i byƚa 
taka maślanka, moƚoko to sia zwaƚo maślanka 
MK20

matir (?) ‘matka’. W ťim poƚozi pohmeraƚo 
duże, ďity pozostawaly, a matery pomerly K-4

Matka Biża ‘Matka Boska; święto Matki 
Bożej’. Mы mame na Matku Biżu welykie 
śwato, ludy duże sia schodyt MK20

maty 1. ‘mieć, posiadać’. Totы obrusы 
takы wybыwanы kwity mały. Ja take żыcia 
maƚa, że wszыtko sia jiƚo PW12. Krыły gon-
tamy, ałe kotry mały ľisы. Mame derewo. 
Tam hrożi mały IP13. Baba małï i warstat, 
szto poƚotno robyły, tak. Maƚy tam pościl 
taku IP13. Denekotrы mały i swoji ľisы. Ne 
maƚ za szto ïti do ľikaria OK21. Tam mały 
taku pyłu, szto oni rizałï na chыżu derewo. 
Trea sami sï narobyti, to budesz maƚ MP23 
2. ‘mieć – być, znajdować się’. Tam maƚ takie 
planterce tam. Tam hrożi mały. Dobryj maj-
szter, to towdy win maƚ w hoƚowi plan IP13. 
Ta jak mы tu, to mały dalsze wodu, i zme 
nosyłi w widrak [!] OK21 3. ‘mieć – o latach’. 
Jem maƚ dwadcet dewiat rokiw, żem zaczaƚ 
kurytï IP13 4. ‘mieć – być żonatym (zamęż-
nym)’. Jak maƚ sestru joho abo szto, to bыƚ 
szwagier IP13. Sztefk u maƚ, maƚ tiľko tou 
MP23 5. ‘mieć – robić’. Ne prowodyły takoho 
[śledztwa], czoho mały? IP13 6. z bezoko-
licznikiem ‘wyrażenie możliwości i praw-
dopodobieństwa’. Majut pryty, ale to subota 
MK20. Jakysa boża krowcia, takie żowte, to 
ťiż podibno maƚo pomahatï OK21

maz ‘dziegieć’. Zaportok... takie bыƚo 
czorne, szto tak jak maź w seredyni PW12. 
Łosia to bыƚo takie seƚo, szto chodyƚy z tom 
maziom, z takom maziom chodyƚy po seƚach 
no. Boczkamy taku maź skupuwaƚy i prodawaƚy 
po inszych seƚach MK20

meczaty ‘beczeć (o kozie)’. Koza meczyt, 
koza mekeczyt PW12 → mekeczaty 

medża ‘miedza’. To sia ne smotriƚo, że tu 
medża szto je IP13. Medża to jes hranycia, 
medża IP13. Na medżы MP23

medżы ‘między, pomiędzy’. To treba bы 
bыƚo bыti medżы namы, medżы Łemkamï tak 
z misiac tu, w chыżы IP13. Druha doszka na 
tretiu na wercha tak, że zakrыwaƚo wszыtko, 
a medżы totu, to hłïny potim dawały OK21
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mekeczaty micno

mekeczaty ‘beczeć (o  kozie)’. Koza 
mekeczыt MP23 → meczaty

meńsze zob. mało 
meńszыj zob. małыj
merena ‘ryba z rodziny karpiowatych’. 

Bыly takы rыbы, merena zwaƚy, ony taku 
maƚy jakus hoƚowu biľszu PK23

meryndzia ‘jedzenie dawane na drogę, 
w pole’. Meryndzia, wыnesty meryndziu abo 
ďitom meryndziu, bo pidut zaran na poƚe, no. 
Ide na poƚe, o, treba mu rano daty meryndziu, 
bo do samoho poƚudnia bude, do samoho 
obida bude, do poƚudnia MK20 ◪ A rano jak 
my iszly na pole, no to już chľiba musiƚ maty 
pastuch, to mu wkrojily taku czwertku, bo to 
ne hrubyj tot chľib byƚ, tak na sztery czasty, 
okruhƚyj, to mu totu czwertku chľiba wkrojily, 
wyrizaly mu pastuchowy nożom w ťim chľibi 
taku ďirku, skirku prïtialy z werchы, tu mu 
poƚożyƚy ƚyżku masƚa, i prytkaly tom skir-
kom, i zakrutyly mu do riandy jak my zwaly. 
Zakrutyly i do torbyny tak sy wziaƚ na ple-
czy pastuch, i piszoƚ na pole, ta sy szczypoƚ 
tot chľib, i szto sy nożom, i sy do toho masƚa. 
Masƚo byƚo h każdy den roblene K-4

metaty 1. ‘rzucać, przerzucać’. Już ne 
metały tak rukami, łem maƚ takyj sznurok 
i tym sznurkom, o, już tak se j chodyƚ w totu 
storonu, i w totu, i toto sia zamotuwaƚo toto, 
szto sia nasnuwaƚo priadże, tak o PW12. Tam 
sia metaƚo na druhu storonu JS18. Bыƚa taka, 
no jak miska, w tij koƚodi wыdobana; tam 
byƚo zerno, jednom rukom sia metaƚo do toho 
młynca OK21. Metałi toto ohen, takie uhľa 
pałene do wodы OK21 2. ‘rozrzucać’. Treba 
bыƚo hnij metatï MP23 → nametaty, zmituwaty

metaty wrokы zob. wrokы
meter 1. ‘metr – miara długości’. Siah: 

metyr wysoki, metyr szyroki, i meter doŵhe 
toto derewo PK23 2. ‘metr – miara objętości’. 
Dыrwa siahowy takы meter dowhe. Szыrszyj 
zahin ne bыƚ jak do desiat metry IP13 3. ‘miara 
wagi równa 100 kg’. Tam meter mukы jakby 
kupyły razom w osmoch, po paru kilo tam 

IP13. Cukru piw metra-m sy kupyƚa i mam 
na dwa roka MP23

miahkыj ‘miękki’. Najwece robyƚy 
z ľiszczynы, bo taka miahka MK20. Wyby-
rały takыj specjalnyj kamin miahkyj, a dribne 
barz jaderko żebы maƚ OK21

miasnyci ‘mięsopust, ostatki, karnawał, 
zapusty (ostatnie dni przed Wielkim Postem)’. 
Tak jak i na pist, i na miasnyci rozmajite 
PW12. Jak już pryszły miasnyci, to zabyły 
swyńku daku OK21 

miaso ‘mięso’. Miasa ľude towdy barz mało 
jiły PW12. Tak ne kupuwałï jak teper kowbasy, 
miasa OK21 ◪ Nasolyly toto wszыtko miaso, 
i ne bыƚo tak, o, jak hneskы. Aż na zachoďi sia 
ľude nawczyƚy toto, szto już ẘыrabľaƚy jak już 
byly, a daŵno ne bыƚo toho. Riznyk tam taki 
bыƚ, zabyƚ, skƚaƚ toto wszыtko tam, poťim solyly 
si samy swoji toto tam. A to z seƚa tam, ne byƚo 
riznikiŵ, w seľi taki bыƚ chƚop, szto zabyƚ pacia 
PW12 ◮ Barana abo szto to zabïwaly, miaso 
byƚo. Pokƚaly, pozawiszaly i tam pozamerzaƚo, 
i tam sia wkrajuwaƚo, i hotowyƚo, i jiƚo. Swyni 
zabywaly, daly h hoƚowu toporom, szyja sia 
perewernuƚa, poprawyƚ ji dwa razy iszczy, 
i poťim koƚoƚ w serce, i to tak już konec. Poťim 
skrebtaly i totu serst. I poťim rozobraly i skƚaly 
miaso na toto i tam maƚy takie bojisku, tam 
powiszaly, i tam sï wkrawuwaly, to zamerzƚo, 
to już mu nycz ne bыƚo JS18

miata ‘mięta’. Rozmajite takie: ľubczyk sia 
zwaƚ, żywokost, miata, takie o AK20

miazgra ‘miazga drzewa’. Lypa tak dużo 
maje miazgry takoj masnoj MK20

mich ‘worek’. Teperkы sut dojdżanïky, a per-
sze to bыły takы łenianы michы, no to mich sy 
zƚożyƚ tak, szto byƚ toto, no takie michы, i byƚo od 
dojdżu AK20. Jak-em kupya dwa michы żыtnej, 
try pszenycznej, to-m maa na prawi na pitora 
roka dos MP23. Nasuszyly slyŵok, hruszok, 
jabƚok, to michamy toho byƚo K-4 → miszok

micno ‘bardzo’. Micno palyƚ i perestaƚ-em 
pałyti. Nabyƚo sia micno, czeresznom IP13 
→ barz, fest
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micnыj miszkar

micnыj ‘mocny’. To, że micny, no barz 
zdorowyj, micnyj to jes chƚop JZ22. Kin byƚ 
za sƚabyj, a bыkы byly barz micne K-4

mij ‘mój’. Teper mij hnuk sia buduje. 
W mojim żыtiu sia zminyƚo tiƚko IP13

miniaty ‘wymieniać’. Iszczy zme chodyły 
tu bez ľis, za werch, do Samoklask, no to zme 
tam miniaƚy: ja swedry wypłeƚa dwa, win 
poƚotno zrobyƚ i zme minały za..., bo tu mi 
tak Nimci zabrały wszytko, że ne byƚo z czoho 
chľiba hpeczy AK20

miniaty sia ‘zamieniać się’. Ja bym sie ne 
miniaƚa za moju chыżu za kamenycu BM23

mira ‘miara’. Bыƚ w seľi stoľar, kotryj robïƚ 
wikna, dweri, chto jaku miru podaƚ, taku 
zrobyƚ TW22

miriaty ‘mierzyć’. Tu sia miriat waserwa-
hom, wyńklom IP13. [Po wysiedleniu] zostaƚ 
gajowyj, ï takыj szto wodu, opady miriat OK21 
→ pomiriaty

misce 1. ‘miejsce’. Potim tam stawialy kopu, 
no h tim miscï. Bortne bыƚo welykie, to h paru 
miścioch byƚo toto (weczirkы) PW12. W tim 
misci bыƚa taka partycia IP13. De sia zemľa 
usuwała, bыłi takы miścia. Maƚo miścia bыƚo 
OK21 2. przen. ‘miejsce pobytu’. Bыƚ zadowo-
łenyj, wełyke śwato bыƚo, jak bыƚ w Bortnim 
tu, na miści, o OK21 3. ‘łożysko’. Sia ďityna 
hrody[ƚ]a, to jak odchodyt misce, to persze 
misce, to teper dochtory odberajut, a persze 
fukƚa dobrï do fl eszky ï łetït misce tote, szto 
ďityna. Łożыsko toto, to „misce” nazywały 
MP23 → na misti ◈ z miścia ‘z miejsca, 
od razu’. Z miścia zrobyły sud: abo tak, abo 
tak. Zwilnenym bыƚ z miścia. Ony z miścia 
zrobyły swoje IP13 ◈ miściamy ‘miejscami, 
w niektórych miejscach’. Miściamy chto maƚ, 
byƚ zamożnijszy, to byƚa pidƚoha JS18

misiac1 ‘miesiąc (kalendarzowy)’. Misiac 
– jeden maje tridcat dniŵ, a druhy maje tricat 
jeden dniŵ PW12. Try misiaci. Ta to rokamï, 
misiaciamï robyƚo IP13. Tam sidïƚ h lagru sim 
misiacyŵ MP23 ◪ Misiaci Orałï marec, kwi-
ten, maj IP13. Na piw czerwcia. Sia kosyt tak 

do piw serpnia IP13. Choc bы bыƚo h maju, 
to win w tij czużi braƚ ślub IP13. Misiaci: 
stыczen, ľuty, marec [!], kwiten, maj, czerwen, 
lypen, serpen, berezen [!] AK20. To bыƚo do 
marcia wыtrïmaƚo, a h marcy hыnuƚo OK21 

misiac2 ‘księżyc’. Misiac i źwizdы PW12. 
Iszły weczoramï (żaty), jak misiac śwityƚ, na 
połe OK21

mist 1. ‘most’. Szmaryƚa pid mist toto pria-
dywo IP13. Towdy h Warszawi takyj mist byƚ 
MP23 2. ‘podłoga w stajni z desek’. A na mist 
kłały telatko jak sia wrodyƚo IP13

misto ‘miasto’. Do Gorłyc, do mista PW12. 
Może bys piszoƚ zo mnoŵ do mista tam? IP13. 
To byƚo misto nasze Gorlyci, dwacet kilometriŵ 
od Bortnoho MK20

mistoczko ‘miasteczko’. Chodyłï tu do 
Zmyhoroda, tu bыƚ, takie mistoczko. Chodyły 
do Osika, ťiż bыƚo takie mistoczko PW12

mistyty sia ‘mieścić się’. Cerkow bыƚa 
zapoŵnena tak jak, że sia ani ne mistyły, bo 
to byƚo ľudy duże PW12. [W skrzyni] tam 
sia mistyƚo duże. Jak już sia ji mistyƚo tilko 
do ruk, no to toŵdï już bыƚ snopok OK21

misyty ‘miesić (wyrabiać ciasto)’. Moƚoły 
ľudy (orkisz), misyły, i robyły pyrohы PW12 
→ zamisyty

miszanyna ‘pomieszanie, mieszanka’. 
[Ludzie] takы szto jeden o druhim ne zna, 
ï takы bыłï tam, ï donosïły ï to takы, taka 
bыƚa miszanyna IS23

miszaty ‘mieszać’. Bandurы hotowyly, tam 
miszaly daszto tam ťiż, abo jaku poƚoŵu, abo 
otrubы PW12. Tak sia miszaƚo, miszaƚo, żeby 
sia ne prykurïƚo, miszaƚo, no, bo to z mukы 
MK20. Nawozyłi hłïnы i sztos tam dawałï do 
toho, iszczы miszałï, jakysu, jak moƚotyłï, to 
bыƚa taka, nazywały poƚowu OK21. I potim 
miszu wszыtko naraz MP23 → pomiszaty, 
rozmiszaty, wыmiszuwaty

miszkar 1. ‘kastrator’. Hukaƚa sia swynia, 
to to jej, miszkar byƚ takij, szto wymiszkuwaƚ, 
żeby sia ne hukaƚa, lem by tak rosƚa K-4 2. 
w lmn. miszkari ‘nazwa zabawy’ ◪ Misz-
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miszkuwaty młыnec

kari, no to chƚopci, ťiż na stoƚec zƚożyƚy, take 
mejsze chƚopci mejsze, priszly ťiż na weczirkы 
– mejsze to neweƚyki. [No do szkoƚы cho-
dyly, bo toto to już wszыtko starsze robyly]. 
No toto takы, a to de tam na miszkari. No 
i braƚy dwoch, chlopec ne chťil ity, toto moƚodyj 
chƚopec, żebы chťiƚ, no ale musiƚ, wzialy ho 
za nohы, druhy za rukы, i zƚożyƚy ho na taku 
ƚaŵku i maƚy w fľaści ẘodu, w buteľci ẘodu. 
Miszkari miszkuwaƚy, wzialy chƚopiatu tu 
porozpynaƚy spodni i laƚy mu ŵody tam o, 
no. I już, dobra, nastempnyj ide na miszkari 
już żeby nie banowaƚ, żebys nie... Tam mu 
pryrekƚy daszto, już wymiszkuwany, no to 
toto chƚopci robïƚï. Miszkari, to tak miszku-
waty. [To ta jak kastruwaty] K-4

miszkuwaty ‘kastrować’. Miszkari misz-
kuwaƚy, wzialy chƚopiatu tu porozpynaƚy spodni 
i laƚy mu ŵody tam [zabawa miszkari] K-4 
→ wыmiszkuwaty

miszok zdrobn. ‘worek, torebka’. [Z gęsi] 
piria skubly i tak do miszka JS18. Wziaƚ z pape-
rowyj miszok ï napysaƚ MP23 → mich

mitła ‘miotła (brzozowa)’. Bereza, to szto 
sia mitƚы robyƚo MP23

miud ‘miód’ Tot miud takij bыƚ. (Pczoły) 
nanosyly tak do uľu tak jak medu poƚno. 
Tak ťilko dla sebe toho medu wzialy PW12 
→ pczoła

mlawыj ‘niezdatny, niezdały’. Mľawa 
kudiƚka bыƚa IP13

młocka ‘młócenie, młocka’. To jedyni pry 
mƚoćci, a tak to ne hladały sie IP13

młodыj ‘pan młody’. Mƚody maƚ ubrania 
JS18 → mołodыj

młыn 1. ‘młyn’. Młyny bыƚy, ałe do młyna 
nïchto ne dawaƚ. Bilsze toho wiwsa sijały tato, 
ani do młyna ne dawały, łem samï moƚolï tak, 
młыn może dagde bыƚ, ja znam? Tak ne bыƚo 
w seľi mlyniŵ PW12. Młïnы robyły [‘mełły’], 
witrakы robyły, o IP13. Wiwsa i żыta dodaƚo 
sia, do młïna ne chodyƚo, łem sia moƚoƚo w żarni 
[!] MP23; też wodnыj młyn. Wodne młïnы 
robyły IP13 2. ‘nazwa zabawy’ ◪ Mƚyny byƚy, 

byƚ takij mƚyn. Posidaly tak dookoƚa chƚopci, ne 
ďiŵkы, ta jak my tu w chыżы. Chƚopci dookoƚa, 
a jeden w seredynu sy staƚ, toto koƚeso, jeden 
i tohꞌo. Jeden staƚ w seredïnu no ji byƚo takie, 
szto sia tak mƚyn, iszoƚ mƚyn, cy pustyty mƚyn. 
No pustyty, to za ucho. Tot szto stojaƚ w sere-
dyni, to jak iszoƚ mƚyn, to jednoho chƚopcia 
za ucho, tak, za ucho. Aha, to już mƚyn iszoƚ. 
A jak sperty to ho zas, treba byƚo znaty, że jak 
sperty mlyn, no. To jak pustyty mlyn, to pustyty. 
Jak zaczaƚy ho kopaty tak o, tak nohamï, to 
win ƚem sia chыbaƚ. To jak byƚ takyj, to sper: 
zimaƚ za ucho dakotroho chƚopcia i sper, i już 
ne kopaly. Ale jak byƚ takyj, szto nie znaƚ spertï, 
to ho tak skopaƚy jednoho, szto syniakы maƚ po 
nohach, tak ho skopaƚy. No ji takij mƚyn. A maƚ 
taky biƚy spodni. Pryszoƚ h tomu gazdowi, de 
weczirkы byƚy, i hwaryt tak: no smotrte, jak 
mia skopaƚy. Ja take maƚ biƚy nahaŵkы. No 
to sia wszыtko śmijaly z nioho: ne znaƚ jak 
sperty mƚyn. A to treba byƚo zimaty za ucho 
jednoho chƚopcia. No taky rizny zabawy byƚy 
K-4 3. zob. młыnkы

młыnczarka ‘drążek w żarnach’. Tam 
młynczarka bыƚa, mƚynczarka, szto-m sia 
namoƚoƚa MK20

młыnec ‘żarna’. Tam nychto do mlyna 
ne chodyƚ, h żarnach moƚoly, h mlyńciach, h 
mlyńciach moƚoly JS18. Maƚyzme takyj mƚynec 
doma, takы żarna, i moƚoƚyzme tak, mama 
chľib pekly, no MK20. No tak moƚołi, żыto 
moƚołi i jarec moƚołi; takыj sia nazыwaƚ młïnec 
HW25 ◪ Po lemkowsku mlynec. Wyrabľały 
młыnci samy, mlыnec, sia mołoło PW12. Teper 
nykomu ne treba już młыncy. Jak mы pryszły 
z zachodu, to kupuwały młыnci, a teper już sia 
to skinczыƚo. Chto bude moƚoƚ? IP13. Młinec, 
to bыłï takы, tak samo majsztrы do tohꞌo, bыƚa 
taka derewiana nazywała sia kołoda, tu bыƚ 
pid spodom jeden kamin, a z werchu druhыj, 
ale bыƚ dopasuwanyj, okruhƚyj, w seredïnu 
bыƚa ďira tam zrobłena, po krajoch tu naokoƚo 
bыłi porobłenы totы takы doƚkы, takы ďirkы, 
tu u horы bыło zamocuwane taka doszka, 
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młыnkы oraz młыn modnыj

i tam bыła ďira zrobłena, i tu byƚ takyj dru-
czok wƚożenyj wƚaśni do toho doƚka, ï tыm sia 
obertaƚo tak wkoło. Ono tak nigde ne wpaƚo, 
bo trymaƚo na hori, a tu sia krutïƚo, krutïƚo, 
jednom rukom krutïƚ, a druhom rukom, bo 
na boci iszczы bыƚa taka, no jak miska, tam 
w tij derewianij, w koƚodi wыdobana, i jednom 
rukom, tam byƚo zerno, jednom rukom sia 
metaƚo do toho młynca i tak. To bыƚa tiażka 
robota, ja iszczy to robyƚ, mołoƚ na chľib. Ja 
bыƚ najstarszыj, tom sia namołoƚ, w każdyj 
den chľib pekłï jak bыƚa taka wełïka rodina 
to toto, to w każdyj den chľib pekłi, iszcze na 
weczer OK21 → żarno

młыnkы oraz młыn ‘rodzaj zabawy’ 
◪ Chodyłï na młinkы. Jak robyłi takы młïnkы, 
zrobyłï młïn, i do młïn, to brały tote ďiŵczata 
na te, to zamis worki wnosyti, no to druhyj iszoƚ 
ï trepaƚ tam na... Ta im tam może i krywdu 
robyƚ, ale oni prynimałï to życzlywi za to, że 
zabawa OK21 ◮ Mƚynkы no, to ťiż byƚ taki 
stolec, stoƚec takyj o, takï z doszkы znate, no 
na niżkach. I piszoƚ jeden chƚpczыsko, ľuh na 
tot stoƚec, prykryƚy ho pƚachtom. I daly takij 
tot, po naszomu ceber abo szafeľ, abo takie, 
i ziaƚ dakij tam kamin, cy tam szto, i tak rыƚ po 
ťim tak, i to, znaczyt sia, moƚoƚ: rrrr rrrr – tak 
robyƚ. No a tote chƚopci, no worы do mƚyna, 
a ďiŵczata byly w jednim kuťi wszыtkы, no 
jiszƚo. Staƚo sy dwoch chƚopci, jeden z toj storony, 
druhy z toj, z reminiamy ťiż, z pasami, a jeden 
nosyt totы ďiŵkы na pleczoch, i perenoszoƚ do 
druhoho kuta, a jak byly zƚy [zẘy] na ďiŵku, 
na daku, to jak nius, ta jak nius to iszczy sy 
staƚ, tak sy staƚ, a toty tak riafaly tu po ťꞌim, 
na kotru bыƚy zƚy, pasami, pasami. [Riafaly, 
no tak jak bïly]. Byly. Riafaƚ no, i już pereszƚy. 
A kotra, na kotru ne byly zƚы, to raz dwa jej 
pereszmarïƚ, szto ne zdonżyƚy jej wыbyty, a na 
kotru byly zƚy, bo to riżni medże czeľadiom 
jest. No i tak już sia poťim skińczyƚo, to tak 
pojednu wыbyly, szto anï, wыbyly no. No ne 
znam, jakby hneskы tak wыbyly, to by do sudu 
piszly. Do sudu bym piszƚa, prawda? No. Ja 

wťikaƚa na tych stopkach, i tak jem wťikaƚa 
i wťikaƚa, i tak sia tot chƚopczыsko zmuczyƚ, 
bo ƚeťiƚ za mnom, chťiƚ mia wtiaty. A poťim 
piznisze pidstawiƚ mi jeden nohu, na toto, i win 
mia wtiaƚ. Mia wtiaƚ takym remeniom, briacz-
kom, to sie mi zdawaƚo, że mi noha odƚetit, 
tak mia wtiaƚ. No tam już siƚy toty weczirkы 
K-4 → weczirkы, zabawka 

młynkuwaty ‘młynkować, czyścić omłó-
cone zboże za pomocą młynka’. Rano moƚotyly, 
ta weczer mlynkuwaly, mlynkuwaly mlynkom: 
jeden obertaƚ a druhoo tam sыpaƚ, a druhy 
podawaƚ, a oczыstyly, oczыstyly toto zerno, 
do susika skƚaly JS18

młыnok ‘młynek, maszyna do wiania 
(czyszczenia) omłóconego ziarna’. Mlynkom, 
taki jez do zerna byƚ, mlynkuwaly JS18. Mы 
małï kierat, maszыnu ï młinok OK21

mnostwo ‘mnóstwo’. I toho byƚo mno-
stwo IP13

moch 1. ‘mech’. Mochom sia nabywaƚo 
[szczeliny między balami] IP13. Zberałï moch 
takы, pereważni pid derewamy rosƚo take, 
take, jak to... no moch OK21 → mszыty 2. 
‘puch gęsi’. Hus maje moch, no toto puch to 
moch MP23

mochnakы ‘jakieś grzyby’. Tam mohnakы 
rosnut, taky hrïby to poďibny do kurkы taki 
bilaŵy barże, bo to kurka taka żoŵta, a to tak 
wyhladat jak kurkы, lem take barże biƚe, to 
mochnak sia nazywa AK

moczы ‘móc’. A chrestinы jeden robyƚ 
kotryj mih, a druhyj ne robyƚ, bo ne mih, to 
tak bыƚo. No ja ne możu opowisty PW12. 
Możeme radyti, kiƚko choczete. No ja tiľko 
budu mih, to ja powim IP13. Chto bыƚ takыj 
bohaczszыj, mih si kupyti [kierpce] OK21. 
Jag-es mih znaty, jak-es bыƚ raz na misiac 
abo dwa raz w szkoľi? MP23

moczыty ‘moczyć’. Połotno moczыłi h 
rici, ďitï to sia zanimały tыm, h rici moczыłi 
h wodi HW25 → namoczыty, rozmoczыty

modnыj nowsze ‘modny’. Tota chыża to 
już ne jest modna IP13
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mokro mołotyty

mokro ‘mokro’. A to bыƚo już h osenï, 
mokro PW12; st. wyż. mokrijsze. Jak maƚ 
mokrińsze [!], jak kus tak byƚo spadysto, to 
oraƚ tak, to sia zwaƚo staji AK20

mołoczna korowa zob. korowa
mołoda ‘panna młoda’. Takы piśni śpiwałi, 

jak tam sia żenïłi takы uo, toto ta moƚoda 
pƚakaƚa ta j pƚakaƚa ciƚyj weczer HW25 
→ mołodycia

mołodiata ‘państwo młodzi’. Iszly na 
poťik sia mыty moƚodiata PW12. Teper idut 
moƚodiata sami prosïtï [na wesele], a persze 
byƚ drużba JS18

mołodiż ‘młodzież’. Z hrybiŵ duże my 
sia pryoďiwaƚy, hroszы byƚy dľa toj moƚodeżы 
MK20. To moƚodiż robyła pereważni [zabawy], 
w tim, cy na wesnu, cï na takы sy Zełenы Śwata, 
no to to robyły moƚodiż tam. Moƚodiż OK21. 
Tam moƚodiż sia schodyƚa, betiarы takы HW25

mołodszыj zob. mołodыj
mołodycia ‘panna młoda’. Jak już moƚo-

dyciu zawyły, to ji tot gaƚunok już tu pry-
wiazały, czepec, i chustku na hołowu ï jednu, 
i druhu, i tak byƚa zawyta PW12. Wesiľa per-
sze h moƚodyci byƚo JS18. Tam rodyczы iszły 
z mƚodыm do moƚodyci, znaczy sia, tam do 
domu i tam sia umowľały TW22 → mołoda, 
pani mołoda

mołodыj1 ‘młody’. Jak ja bыƚ moƚody 
chƚopcem, to trïmałï bыkы OK21; st. wyż. 
mołodszыj. Tot starszyj, tot moƚoczszyj PW12. 
Moƚodszyj od mia MK20 

mołodыj2 ‘młody człowiek’. Totы takы 
lajbыkы takы mały starszы, a mołody już 
ni. Mołody już jak pamiatam, mały totы 
kamizeľkы. I spodni już mołodы nosiły PW12. 
To każdyj maƚ już takыj starszыj [czuhę], a ji 
moƚodы IP13. Iszczy jes tu jeden takыj moƚodыj 
OK21; też mołodszыj ‘młodszy człowiek’. 
Na zymu takы starы w choƚośniach chodyły, 
a moƚodszы to mały już dakы spodni, a jak 
ni, to prosto biłы gaczы nazыwały PW12 

mołodыj3 ‘pan młody’. Żebы ne byƚ sẘoju 
żenu, to za to moƚodyj prykľakaƚ PW12. Wesiľa 

poťim h mołodoho JS18. H moƚodoho tak 
samo, sï pojiły, obid źjiłi i robyłi czepinы takы, 
moƚodycu cipczыłi HW25 → młodыj

mołoko ‘mleko’. Na weczer zas bandurы, 
szto tam bыƚo, abo z mołokom PW12. Ono 
(klag) ho prosto stïnaƚo, to moƚoko IP13. 
[Kozie] moƚoko jes paskudne WG ◪ Z moƚoka 
syry wyrabľaƚy, syr, masƚo, zmetana MK20 
◈ sołodke mołoko ‘słodkie mleko’. Moƚoko 
sia ohriƚo, no soƚodkie, z soƚodkoho MK20 
◈ kwasne mołoko ‘kwaśne mleko’. Sыr z kwas-
noho moƚoka sia zrobyƚo MK20

mołoty ‘mleć’. Maƚyzme takyj mƚynec 
doma, takы żarna, i moƚoƚyzme tak, mama 
chľib pekly no. Powidajut na weczer: idy 
moƚoty! Do mene: idy moƚoty! MK20 ◪ Sia 
moƚoƚo, o, z wiwsom sia moƚoƚ. Samï moƚolï. 
Ľude, moƚoly samï PW12. Tiażko bыƚo moƚoty. 
Ja sam tiamľu, jak jem moƚoƚ doma tu, o, 
na pasku, a sie, mi tiażko bыƚo moƚoty, tom 
oboma rukamï zaczыnaƚ. Jak mы pryszły 
z zachodu, to kupuwały młыnci; a teper już 
sia to skinczыƚo. Chto bude moƚoƚ? Młïnы 
robyły, witrakы robyły, o IP13. Ja iszczy to 
robyƚ, mołoƚ na chľib. Jakie zerno małi, takie 
moƚołi OK21. Ï sia moƚoƚo, ï w każdyj den sia 
pekƚo (chlib). Takыm żarnom [!] sia moƚoƚo. 
Sia moƚoƚo w żarni MP23 → młynec, namo-
łoty, zmołoty

mołotyty ‘młócić’ ◪ Orały, sijały, zbe-
rały ï moƚotiły cipami. Cipom moƚotyƚ, potim 
cipamy moƚotyƚ. Ï mołotyłï cipami, dwoch 
staƚo, abo każdyj w sebe. Dachto maszыnom 
moƚotyƚ. Toŵdï oraƚ, sijaƚ rukami i rukami 
moƚotïƚ IP13. Denekotrы mały ľisы, to mały 
pidƚohы, bo tam moƚotyłi ï toto tam tak toto 
zerno sia ne nïszczыƚo, ne poroszyƚo tak. Jak 
już skinczyli [sprzęt zboża], to towdï zaczыnałi 
moƚotiti. Moƚotyłi, jedny małï, mы małï, jak 
ja pamiatam, to-zmы małi kierat, maszыnu ï 
młinok, no ji, i tak. Moƚotyłi to cipamï, to już 
ja moƚotyƚ żыto. Rozstełyły tak na tohꞌo, ï bïłï 
po tim, bïłi, jak już uważałi, że już tohꞌo to 
perewertałi na, na druhu storonu, i znowa 
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mołytwa może

po tim bïłï. Jak już bыƚo omoƚoczene, no to 
to toŵdï tohꞌo, zberałi, wytriasałi tak, zobrałi 
do tohꞌo OK21. Chƚop moƚotyƚ, cipom MP23 
→ byty, omołotyty 

mołytwa ‘modlitwa; modlitwy’. Mołytwu, 
i tak jak nazywały nasz psaƚter, czytały [przy 
zmarłym]. Molytwu i teper czytajut iszczy, jak 
chtosi wmre PW12. Zakłykały śwaszczennïka, 
pośwatyƚ, pokropyƚ tam, ï molytwu jakы tam 
małï, no OK21

mołyty ‘modlić, omadlać’. Boľaczkы 
ľiczыƚa; a jakose że tam molyƚa IP13

mołyty sia ‘modlić się’. Mołyły sia [przy 
zmarłym], prychodyły tak o, weczeramï PW12. 
Ona zaczaƚa sia tam mołyti IP13. W cerkwy 
jednakowo sia molat JS18. Proskurka... to win 
sia nad tym moƚyt MK20

monach ‘mnich, zakonnik’. Iszczy bыƚ 
ksiondz toŵdy, prawosƚawnyj takyj monach 
IP13

morklanka ‘nać marchwi’. Morkľanka K-1
morkow ‘marchew’. Szpichľir, a zo spodu 

bandurы, no, karpeľi, morkoŵ IP13. Morkoŵ 
jest, toto drobiazga to. Kożdyj sadyt sy morkoŵ 
koƚo chыżы, bo to tam do rosoƚu JS18. Sadyły 
to morkoŵ, to czesnok, to jakeś tam petruszku 
czy koper OK21. Morkoŵ struhaly, suszyly, 
żeby na zymu byƚo do kropu, bo to zupy ne 
znaly jaky tam, krip nazywaly, do kropu totu 
morkoŵ K-4

morkwianka ‘nać marchwi (też pie-
truszki?)’. No ťiż od petruszky, to wszytko 
morkwiankom tak nazywaly K-4. Morkwian-
kia K-1 → morklanka

moroz ‘mróz’. Moroz PW12. Zymno było, 
morozy byly JS18. A toŵdï śnihы padały 
wełikы, morozy sylny. Mama powisiły desi 
na moroz [kiełbasę], żebы tohꞌo, żebы sia ne 
zopsuƚo OK21

moszok ‘meszek’. Skora maƚa takы jak 
zamsz, taki moszok PK23

motanыj tanec ‘taniec „zawijany” – rodzaj 
zabawy’ ◪ Ta mы rużne zabawy tam ony, jedny 
chodyłï na młinkы, to inszy takыj motanyj 

tanec. No to to ďiŵczata i chƚopci, tu chƚopec 
jeden, a tu druhyj, ï tak wkoƚo i jeden popid, 
popid tohꞌo, sia za rukы trymałï i jeden, szto 
bez druhoho perechodyƚ, ï dalsze, ï dalsze, 
ï dalsze OK21. Motanyj tanec: to sia brały 
tak za rukы, iszľi dookoƚa, tak sia zwaƚo tanec 
motanyj i si tam śpiwałï dakы... i sy zadawałï, 
tak sia zwaƚo fant, musiƚa ďiwczyna sztosï 
daty tam, chotbы szpilku z woƚosia HW25 
→ weczirkы, zabawka

motaty ‘motać, nawijać’. Najpersze sia 
priaƚo, potim sia motaƚo PW12

motowyło ‘motowidło’. Najpersze sia 
priaƚo, potim sia motaƚo na take motowyƚo. 
A jak bыƚo już szisdesiat pasem, towdy sia 
znimaƚo z toho motowyƚa, suszыƚo sia tak o. 
Takы bыły motowyƚa wełыcz, szto trea bыƚo 
znati kilko tych pasem pustïti PW12 

motuz ‘sznur’. Brałï korowu na motuz 
ï ïszłï OK21. Ne maƚy motuziŵ ťiŵko PK23. 
Czesały iszczы piznisze na takыch, sia szczit 
sia nazywaƚo, i toto hirsze to iszƚo takie na 
motuzы HW25 → motuzok

motuzok zdrobn. ‘sznur, sznurek’. Za 
motuzok tam były zabawkamy IP13. Tu z horы 
zawiazałï tыm sznurkom [poprawia się:] 
motuzkom, motuzkom. Nazywały mы praw-
dywi motuzkom OK21 → motuz, sznurok

motыka ‘motyka’. Dziobaly, okopuwaly, 
wszыtko motыkamï PW12. Kopały motыkami 
[ziemniaki]. Motykamï wszytko robyƚo sia IP13 

motыłyci ‘robaki, pasożytujące u owiec 
i krów’. Jak sia kysyƚo kapustu, to sia dawaƚo 
uciam pyty, żebы ne maƚy robakï, tych motыlyc, 
no PW12

motыłycia ‘motylica (choroba)’. Uci jak 
dostaly motylycu abo jaku chorobu do sebe 
ťiż tak, zdыchaly tak pid wesnu tak PW12

moż zob. ne moż
może 1. ‘może, być może’. Jest trydcet chy-

bal, trydcet piat nomeriŵ może. IP13. To łem 
tak może-m bыƚa h roci sztyrï razy, abo, abo 
try razy [w szkole], bo gazda ne pustyƚ MP23 
2. ‘czy’. Lude iszłï: może wam pomoczы? IP13.
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możływыj myska

możływыj nowsze? ‘możliwy’. Pidpenka 
jes możływyj hrïb IP13

można ‘można’. Można sia podiłyti z kymsi 
IP13

możnist ‘możliwość’. [Z wysiedlenia] każ-
dyj chtikaƚ do tohꞌo, jak chto maƚ możnist, na 
swoje OK21

mriawczaty ‘miauczeć’. A ďiŵkы kwy-
czaly, mriaŵczaƚy, chowaƚy sia tak, de mohƚa 
kotra K-4

mszыty ‘mszyć, utykać mchem szcze-
liny między belkami chyży)’. Moch... to sia 
skubƚo, wыsuszыƚo sia, i to sia mszыƚo. Poťim 
sia mochom mszыƚo JS18 ◪ Mochom mszыłï, 
mochom take szczeľiny pomedżы toho [bel-
kami]. Ony szparы sia nazywały, tak. Moch 
zberałï. I piźnisze toto suszyłï i nabыwałï do 
toho, potim riwno obtynały tak, że to riwno 
z tыm derewom wыchodyƚo OK21

muczaty ‘muczeć’. Teľata muczat, teľata 
beczat PW12

muczыty sia ‘męczyć się’. Jakbы skoczыƚ 
do wody, to bы sia ne muczыƚ. Jak sia 
narid muczыƚ! MP23 → namuczыty sia, 
pomuczыtysia, zmuczыty sia

mudro ‘mądrze’; st. wyż. mudrijsze. Chto 
mudriszy byƚ, to mudrisze robïƚ K1899

mudrыj ‘mądry’, st. wyż. mudrijszыj. 
Poťim już takы ľipszы gazdowe, mudrinszy [!] 
no to już zaczały trymaty koni, już w Ropyci 
byƚa kuźnia, byƚ kowaľ AK20

muka ‘mąka’. Zakwasyƚo sia na weczer 
totu muku wiwsianu PW12. Meter mukы. 
Petluwana, z petlu z mukы IP13. Z mukы to 
robyƚy perohы, kľuskы. MK20. Ï bыƚ takыj, 
podibne do pszenyci, orkisz nazywaƚ sia, z toho 
robyły muku OK21. Mukы poƚożu pszennoj 
try ƚyżkы MP23 

mular ‘murarz, zdun’. Muľarы wymuruwaƚy 
takie tohꞌo, pec MK20. Tak byƚo zrobłene riwno, 
jak muľar żebы zrobyƚ OK21

muruwanыj ‘murowany’. Nïchto ne 
buduwaƚ tag, żebы muruwanu chыżu stawyƚ. 
Hneska muruwane chыżы IP13

muruwaty ‘murować’. Totы szto muru-
wały nazywały, szto murujut studniu z kami-
nia OK21 → obmuruwaty, pomuruwaty, 
wыmuruwaty

musyty ‘musieć; trzeba’. Musiłï sia 
wszыtkoho wczыti i żыti, bo bыly bidnы PW12. 
Ja muszu wkazaty jak to wyhladat IP13. To 
musiƚo bы wkysnuty tak toto dobre, i w pecu 
sia pekƚo MK20. Wiwsianyj musiƚ, wiwsianyj 
(chlib) bыƚ MP23. Jak powiƚ nianio, że masz 
ïti [za mąż], to musiƚa iti HW25

muzykant ‘muzykant, grajek’. Tam dachto 
zahraƚ, tu bыƚ taki muzykant. To bыƚ muzy-
kant na ciƚы horы IP13. Muzykanty ťiż byly 
[na weselu] JS18. Jidnały totыch muzykantiŵ. 
Muzykantiŵ ne bыƚo, muzykantы bыłi na 
kinci, jak robyły tot ƚamanyj, a tak ne bыƚo 
OK21

muż ‘mąż’. Moho muża sestra PW12. Moja 
mama bыƚa w Hameryci ï tam sia wыdaƚa, a jej 
muż, muża zabyƚ samochid MP23 → chłop

myłoserdnыj ‘dobry, życzliwy (?)’. Mïƚo-
sernyj, mïƚoserdnyj, win mïƚoserdnyj – że 
win jest dobryj, to jest tak, inszoho toho ne 
byƚo K-1

mynuty ‘minąć, skończyć się’. Hneskы 
sia już wszыtko mynuƚo PW12. Jak moja 
hołova skynet sia, toŵdy jej huľania mynet 
sia [z piosenki] IP13.

myska 1. ‘miska’. Na boci iszczы bыƚa taka, 
no jak miska, tam w tij koƚodi wыdobana 
[w żarnach] OK21 2. ‘miska do jedzenia’. 
Daly try myskы, ji i wszыtkы jily z tыch trioch 
mysok PW12. Takie na gratы, na miskы JS18 
◪ Mïskы bыly. I sobi daly mysku bo hnesky 
kożdyj osibne jist, a hnesky inakszy, a persze 
inakszy byƚo, mysky byƚy. Z horniata popy-
waly sy, jily. Szыtky jily z jednïj myskы JS18. 
Myska to weƚykie, a meńsze – tereƚyk. Mysky 
taky byƚy hƚynianы, mïskы MK20. Myskы 
[były] o takы i hłynianы, i już poťim blaszany 
AK20. Dawno takie o, to ne byƚo, „talerze” jak 
teper, bыƚy takы miskы, takы wypalanы jak 
teper donïczkы, uo. Jak hpaƚa, rozbyƚa. To już 
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myzernыj nabywaty

nycz ne pomogƚo [!], trea byƚo wyszmaryty, 
bo byłi mama ďitynu HW25

myzernыj ‘mizerny, słaby’. Takie to sino 
byƚo mïzerne PW12

mыdłowyny ‘mydliny’. Dawałi toho popeƚu 
do wodы i to sia zrobyƚo takie jak tohꞌo, żebы 
na mыdły... mыdlowynamï, i wsypałï OK21

mыszlity ‘myśleć’. Byƚo bohato takыch 
starych bab, a ja sy myszľu, szto ja zaśpi-
wam? MK20

mыtia ‘mycie (się)’. Idut na riku do 
mыtia, idut do rikы do mыtia, do potoka, 
cy do proƚuby i drużbowe ji wody naczerpaly, 
i ona sia hmыƚa K-4

mыty ‘myć’. W seredyni zrobyły poria-
dok, wybiłyły ƚadni, mыły, wыstrojiły OK21 
→ pomыty, wmыty

mыty sia ‘myć się’. Iszly na poťik sia mыty, 
iszly sia iszczy sia mыty moƚodiata PW12. Mы 
sia iszƚy na Śwatyj Weczer mыty do strumыka. 
Mы sia mыƚy w poťiczku MK20 → pomыty 
sia, wmыty sia

N

na 1. z biern. określenie miejsca, odle-
głości ‘w, na, nad’. Dawno ne bыƚo rajbaczok 
ani pralok, łem tam praƚa baba na poticzku 
IP13. [Zerno] kłały tam, de stajnia bыƚa, 
no, na stajniu, na werchы tak OK21. To mi 
operuwaƚ na Krynycы, dochtor MP23. Dagde 
jaka ďiŵczыna bыƚa tam na seľi, tak koo jej 
domu, tam poschodyli sia HW25 2. z biern. 
określenie kierunku ‘na’. Wыchodyƚ na wyśni 
konec PW12. Jeden susid chodyt tu na Sƚowakы 
IP13. Desi tam na desiat cy piatnacat kilometry 
OK21 3. z biern. określenie sposobu ‘na, za 
pomocą’. Ja rizaƚ na pyľi już IP13. Brałï korowu 
na motuz ï ïszłï OK21 4. z biern. określenie 
czasu ‘w, na’. Zakwasyƚo sia na weczer totu 
muku wiŵsianu. Czasom aż na piznisze bыły 
kstyny. Na zymu takы starы w choƚośniach 
chodyły. Na neďiľu (szыły nahawkы/gaczы) 

z tończoho poƚotna PW12. Na druhyj den 
chľiba ne bыƚo. Koły sia kosyt? – no, na piŵ 
czerwcia IP13. Jak bыƚa dobra pohoda to na 
tretij den wiazały [skoszony owies] OK21 5. 
z biern. określenie celu do osiągnięcia ‘na, 
o’. A na piat zƚotych ne bыƚo de zarobytï IP13 
6. z biern. ‘po co’. Mie neraz tato posyƚałi do 
studni na wodu HW25 ◈ na szto ‘do czego’. 
To bыły ľude praktycznы na to PW12

nabawyty sia ‘wybawić się’. Na tыch weczir-
kach i napriaƚ sia, i nabawyƚ sia, i naśpiwaƚ 
sia PW12

naberaty ndk., dok. nabraty 1. ‘nabierać, 
czerpać’. Zo studni naberaƚy, no i treba byƚo 
ťiahnuty MK20. Jem pryszƚa, to sia nabraƚo 
wodы MK20. Byƚa ƚancuch [w studni], pustyƚ 
na dołïnu, nabrało wodы, krutył na tim, 
wыtiah na horu OK21 2. ‘zbierać, nakła-
dać’. Jak kosyƚ dachto cy tam oraƚ, to gazdynia 
nabraƚa toto i tam to chľiba, a do chľiba ťiż 
takie o, syra duże robyƚy toty hrudkы MK20

nabożenstwo ‘nabożeństwo (w cerkwi)’. 
Tam byƚo nabożeństwo, odprawľaƚo sie PW12. 
Sƚużba Boża, szczo nabożenstwo takie w cer-
kwy. Byƚ Śwatyj Weczer; piznisze, w noczы, 
my iszƚy do cerkwy, nabożeństwo MK20

nabożnыj ‘nabożny, pobożny’. Piśni śpi-
wały takы nabożnы, żebы Boh bƚohosƚowiƚ 
toto, tot dim TW22

nabyjaty nowsze? ‘nabijać, upychać’. 
Kołysï to nawet ƚachы sia nabijaƚы [do pieca] 
→ nabywaty

nabyty zob. nabywaty 
nabywaty ‘nabijać, przybijać, ubijać’, dok. 

nabyty 1. ‘nabijać, przybijać’. I nabyłï totы ƚatы 
i piznisze soƚomom krыłï OK21 2. ‘nabijać, 
wbijać’. Szczit sia nazywaƚo, tak tam nabïto 
bыƚo ćwakiw HW25 3. ‘nabijać; ubijać; uty-
kać’. Mochom sia nabywaƚo [szczeliny między 
balami], nabyƚo sia micno, czeresznom. De 
tam zemla? Nabyta, nawezeno, nabyta ťiż tak 
jak i pec nabyta kyjankamï, tak wyriwnana. 
Ony totы prajnikы zberały po poticzkach 
ï nabyły tot pec IP13. Pec nabywaly taki na 
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na czcze nakładaty

chľib; chƚopiŵ zaklykaƚy i tot pec byly JS18. 
I piźnisze toto (moch) suszyłï i nabywałï do 
toho [do szpar] OK21 → byty, nabijaty

na czcze ‘na czczo’. Na czcze sia iszƚo do 
cerkwy i nycz jisty ne można byƚo, aż totu 
proskurku, i tak spożыwatï, a takы starszy 
ľude, szto do sƚużby, do poƚudnia to nycz ne 
jiƚy, na czcze MK20

naczesaty ‘naczesać’. Mama naczesaƚy 
toho lenu na takij czesaľnyci i daly kuďiľ K-4

naczыnia ‘naczynia kuchenne’ ◪ Naczыnia? 
Myskы taky byƚy hƚynianы, tereƚykы, mïskы, 
ryndeľkы sia zwaƚy. Z takыch horniatok, 
z  tыch horniatok pyƚy. Harbatu cy tam 
juszku to horniatka byƚy, horniatka takы, to 
my nazywaƚy horniata. A waryƚy w takыch 
horciach, a na try, na sztyry ľitry, o tak dľa 
rodyny, o, to już sztyry ľitry i tych, toty horci 
byƚy, do peca sia sadżaƚo, to totы horci byƚy 
takы, żebы ne trisƚo, żeľizne, żeľiwne takы. 
Kupuwaƚy w Gorlyciach, tam w Gorlyciach 
tam na rыnku, to wszыtky horci, miskы, horci 
tam bыƚy, wыżkы, wыżoczky, wszыtko tam 
sia kupuwaƚo. Podыszïr, szto toto naczыnia 
wszыtko, byƚy MK20

naczыt sia zob. znaczыt (sia)
nad ‘nad, ponad’. Nad pecom bыƚa kapa 

IP13. Dalsze iszƚa ścina, belkы, jedna nad 
druhou TW22 → ponad

nadawaty sia ‘nadawać się, podobać się, 
pasować’. Jakie [imię] pidchodyƚo, czasom 
z kałendaria, czasom jakie sia komu nadawaƚo 
PW12 

na dołynu zob. dołyna
na dwir ‘na zewnątrz, na dwór’. Mы sia iszƚy 

na Śwatyj Weczer mыty na dwïr, do strumыka 
MK20. Pidpaƚok tak se hƚomiƚo, i piszƚo na dwir 
HW25

nagadaty ‘nagadać’. Dziadek [!] na was 
nagadaƚ K-4 → gadaty 

nahaniaty ‘zaganiać’, dok. nahnaty. 
Czƚowek byƚ moƚodyj, a nahaniaƚy rodycze 
z korowamï MK20. Idyj, pomoż tatowï totы 
korowы nahnati! OK21

nahawkы ‘białe spodnie z lnianego płótna’. 
Gaczы abo nahaŵkы. Toto tak zwały: abo 
nahaŵkы abo... PW12 → gaczы, spodni

nahnaty zob. nahaniaty 
naho ‘nago’. Naho ne chodyły IP13
na horu zob. hora
nahotowyty ‘nagotować’. Zhotowyli, 

mы nazywałi bandurы... nahotowyłi ban-
dur, rosoƚu, narobyłi pyrohiw, a i takie bыƚo 
wesila HW25

na hpił zob. wpił
nahrabaty ‘nagrabić’. Bukowyj lyst na -

hrabaly K-4 → hrabaty
naj ‘niech’. Naj bude jaka chocze Pajza 

abo jaka IP13. No i tak naj bude JS18. To naj 
pan zostaje, jak pan Poľak, naj pan zostaje 
MK20. Naj mï dast tu susid MP23

najbilsze zob. bilsze
najduch ‘nieślubne dziecko – przezwisko’. 

Ty id ty, kopryŵniaku! – no bo że sia tota 
mama skopyľiƚa – ty najduchu! ty kopyƚniaku! 
nazywałï HW25. D’itynu, szto ona maƚa, no 
to zwaly najduch K-1 → koprywniak, kopył-
niak, znajda

najduszka ‘nieślubne dziecko – dziew-
czynka’. To najduszkы. Najduszkы, że sy 
naszƚa, znajdы K-1

najisty sia ‘najeść się’. Sia najiƚ każdyj 
jak iszoƚ, ta ťiľko wytrymaƚ tam paru hodyn 
PW12. Win sia duże najiƚ IP13. Jak komu sia 
choťiƚo jisty, tak piszoƚ i sia najiƚ JS18 → jisty

najpersze zob. persze 
najstarszыj zob. starыj
najty ‘znaleźć’. Ne naszłyzme Ruskыch 

MP23. O obrazi zabyƚa, i zostaƚ obraz, i tam 
naszly, i zaraz postawyƚy kaplycu PK23. Naszoƚ 
totы hroszы, czy ni? AK

najty sia ‘znaleźć się’. Wilno bыƚo, ałe 
sia naszƚo na ubꞌe [‘Urząd Bezpieczeństwa’] 
i tam ti porachuwały kostï IP13 

najwece zob. duże
nakładaty ‘nakładać, układać’, dok. 

nakłasty. Priaƚy, poťim nakƚadaƚy na takyj 
kыj i weretenom priaƚy PW12. Takы dokoƚa 
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nakłasty nanaszko

(chыżы) sia droŵ nakƚaƚo. I nakƚaƚ na toto, 
o tak, doszczeczok IP13. Mы nakƚały sino 
na swij wiz, i na joho wiz AK20 → kłasty, 
łożыty, obkłasty, układaty

nakłasty zob. nakładaty 
nakormyty ‘nakarmić’. Nakormyty, no a to 

niby tak ne je, bo nycht toho ne kormyt, lem: 
datï żerty PW12 → kormyty, żerty

nakrajaty nowsze? ‘nakrajać’. [Do kapu-
sty] cïbuľi nakrajaly, masla daly... JS18

nakrutyty ‘nakręcić, poskręcać’. Ja tam 
nakrutyƚ kus, to ja wkażu jak kыczka wyhla-
dat IP13. Nakrutyły kыczkы, a to dos ciażka 
praca bыƚa, ï tыm wkrыwałï OK21 → kru-
tyty, naokrutyty

nakrыty ‘nakryć, pokryć, przykryć’. 
Z werchu nakrыtï PW12. Tam mały take 
stajankы, ałe ťiż kыczkom dobri nakrыtы 
IP13. Totu kыczku brałï to tam do toj ƚatы, 
no i jak nakrыłi, piznisze zrobyłï, nazywałï 
kałenïcu OK21 → krыty 

nakrыwa ‘pokrycie’. Z żыta piźnijsze robыłi 
totu nakrыwu [jako dach] OK21

nakwasyty ‘nakwasić’. Znaly kwasyty 
ohurkы, nakwasyly, toto już byƚ rarytas, jak 
już ohurkы kwaszene maƚ K-4 → nakwasyty, 
zakwasyty

nalaty zob. naływaty
na liwo ‘na lewo’. Wiśta! – na ľiwo IP13
na łeżaczы zob. łeżaty
nałeżaty sia ‘należeć się’. Żebы sia wszytko 

weƚo, sia należыt, ďity chowały ƚadni TW22
nałupaty [wymowa też: naupaty] ‘nału-

pać’. Jak taku jałycu stiaƚ, to naupaƚ [gontów] 
IP13 → łupaty

na łyso zob. czesaty sia
naływaty ‘nalewać’, dok. nalaty. H horniata 

moƚoka naľaƚ. [Chyżę] wkrыli, żebы sia ne 
naľaƚo, bo jakbы naľaƚo, to hirsze JS18. Naľały 
moƚoka do horcy... Do toho nalały toho sыra [nie-
odcedzonego] OK21. Masƚo topïly, roztopľaly 
micno i, takы horci kamiane, nalywaly K-4

namastyty ‘posmarować, nasmarować’. 
Chto maƚ, to byƚa pidƚoha, a de, to byƚa hly-

nom namaszczeno, takom syniom hlynom 
JS18. Masƚa roztopyƚa na blasi, namastyƚa 
ho [dziecko], i do kupelï K-4 → mastyty, 
pomastyty

nametaty ‘nawrzucać’. Wziały wodы 
i nametały uhla [do odczarowywania] IP13 
→ metaty

na misti ‘na miejscu, od razu, z miej-
sca’. Staryj Żыd takyj maƚ wahu w rukach 
i kupuwaƚ (jafыrы), i na misťi kożden maƚ 
hroszы z tыch moƚodych MK20 → misce

namoczыty ‘namoczyć’. Jak sia zrobyƚa 
farba, tak namoczыƚ totu [spódnicę] OK21. 
Totы, szto robyƚy na kożuchы, to sia skoru 
namoczыƚo PK23. Mama piszłi, ta to połotno 
tam namoczыłi h rici, mały taki prajnik 
i to toŵkłï, no, prały, i ono sia bilïƚo HW25 
→ moczыty, rozmoczыty

namołoty ‘zemleć, namleć, zemleć dużo’. 
W tim dny musiƚa namoƚotï na chľib IP13. Ja 
bыƚ najstarszыj, to-m sia namołoƚ, w każdyj 
den chľib pekłï. [Chleb] robyły z mukы toj, 
szto namoƚoły OK21 → mołoty

namuczыty sia ‘namęczyć się’. Tiażka 
praca bыƚa, ï sia namuczыƚa, a tot szto kosiƚ, 
to tomu bыƚo łeksze OK21→ muczыty sia, 
zmuczыty sia

nanaszka ‘matka chrzestna (forma 
zwracania się do niej przez chrześniaka)’. 
Nanaszka, nanaszko, tak, take toto byƚo w nas 
K-1→ chrestna mama

nanaszko ‘osoba obecna (zaproszona) na 
chrzcie, chrzcinach; ojciec chrzestny (forma 
zwracania się przez chrześniaka)’ ◪ Tote 
kumowe, tote nanaszkowe mały sie zaopi-
kuwaty tou ďitynou. Tot kum moho rodycza, 
to mi treba byƚo zwaty: „nanaszku!”, „nana-
szko!”, „nanaszko!”. A tot nanaszko oznaczaƚ 
zastupcze rodyczïŵ. Tote kumowe, tote nanasz-
kowe mały sie zaopikuwaty tou ďitynou IP13. 
A ďitï toto, znaczy, „nanaszku!”, „nanaszko!” 
TW22. „Nanaszku” hwaryłi... już takie już 
dorosƚe byƚy, wse iszczy hwaryƚo: „nanaszku!” 
HW25. Nanaszka, nanaszko, tak, take toto 
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nanesty narapaczыty

byƚo w nas, no i do toj pory iszczy tak jest, toto 
kus sia trymat K-1 → kum, chrestnыj tato

nanesty ‘nanieść, naznosić, poznosić’. 
Jak pryszƚa bilsza taka woda, to nanesƚa tыch 
[kamieni]. Nanesły brudu do meszkania 
OK21. Żinky nesły na terliku masƚa, sыra... 
prïnesƚa jenna, druha, i tretia, i tam duże 
nanesły, ta i toto kłały na stiƚ, i to ľude jiłi 
HW25 → nesty

naniaty ‘nająć, zatrudnić’. Win majstriŵ 
naniaƚ JS18 → ziniaty sia

na ochotu zob. ochota
naokoło ‘naokoło, wokół’. Tu ľisы jes 

naokoƚo. Take zadaszыnia bыƚo zo sztыrioch 
storin naokoƚo OK21

naokrutyty (?) ‘okręcić (dookoła)’. Morozy 
byly, ta naokrutyƚ to onucz JS18 → krutyty, 
okrutyty

naopak ‘naopak, odwrotnie’. Naopak JZ22
napałyty ‘napalić’. Tu takyj byƚ prype-

cok, szto nam napaƚyƚy tu, pryhornuƚy ohen 
MK20 → pałyty

napasty ‘napaść. Napaly na nioho woŵkы 
PW12

napasty sia ‘napaść się, najeść się (o zwie-
rzęciu)’. Kin bыƚ, szto sie napas barz takoj 
kustrici, a to bыƚo już h osenï, mokro, i sia 
napas, i zachworiƚ PW12

napawaty ‘poić (bydło)’, dok. napojity. 
Napojity, napojity jak pyty, napojity PW12. 
Nosyłi w widrak [!] to (wodu), tam napojity 
korowы OK21. Idu napaŵaty, bo mi sia 
zmerkne, napaŵaty JZ22 → pyty

napeczы ‘napiec’. My szto takы dobre 
napekly, nawaryƚy, to już na śwato MK20 
→ peczы

na pered zob. pered
na peredi zob. pered1

napewno ‘napewno’. Starы ľude, mama 
tak zwałï moji, twoji napeŵno: opľicza HW25

na piszky zob. piszky
na piwperek ‘na poprzek, w poprzek’. 

[Byƚa taka doriżka] tak na piŵperek bez pola 
K-4 ◈ oraty na piwperek zob. oraty, poperek

napłesty ‘napleść’. Ta ďiakuju Bohu, że 
jeszcze taku tiamu, bo to już roky, ta bym 
napleƚa taky hƚupoty, żeby toto sia nygde na 
zmistyƚo, treba take plesty żeby sia zmistyƚo 
K1899. Naplete hƚupoty tï; ja by tï napľuƚ toto, 
jakbys maƚa muża, a tam dobri ne żyjete, 
a toto a toto JS18 → płesty

napojity zob. napawaty
na poły zob. połe
napowisty ‘naopowiadać’. Już tyle napo-

wiedzialam, a po rusku: naradyƚa, napowiƚa 
PW12 → naradyty

naprawdu ‘naprawdę’. Nimci bыły nawit, 
napraŵdu prawdywi IP13. Powidam, tak 
napraŵdu byƚa taka nenawist MK20. 
Napraŵdu smacznyj tot oľij bыƚ OK21. 
Napraŵdu, tak bыƚo HW25

na prawo ‘na prawo’. Hetta! – na prawo, 
na prawo: hetta! IP13

naprawyty sia ‘narobić masła’. Szto-m sia 
naprawyƚa toho masƚa, oho! MK20 → pra-
wyty, sprawyty 

napriasty ‘naprząść, uprząść’. Tыch ściuk 
byƚo abo trï, abo sztыrï, jak chto napriaƚ PW12. 
Napriałï [wełny], potim wыtkaƚ na warstati. 
Każda sia staraƚa żebы ji dobri toto wыszƚo, 
żebы bilsze napriaƚa OK21. Napriały sï nitok 
HW25 → priasty, spriasty

na prodaj zob. prodaj
na prodił zob. czesaty sia
na prosto zob. czesaty sia
napysaty ‘napisać’. Tom napysa[ƚ]a łyst. 

Chotiƚ mi napysatï że dostaƚ. Ï napysaƚ łem 
tiƚko, że żыje MP23 → pysaty

napyty sia ‘napić się’. A może pani sie 
napje? Ta ja bы i mołoka bym sia napyƚ IP13 
→ pyty

naradyty ‘naopowiadać, nagadać’. Po 
rusku: naradyƚa, napowiƚa PW12. Naradyly 
tak, że sia zradyƚa, abo iszczy paskudni, że 
skopыlyƚa sia K-1 → napowisty, radyty

na rano zob. rano
narapaczыty ‘wydać (chropawy?) dźwięk’. 

Narapaczыty – ťiż tak byƚo K-4 → rapaczыty
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narazi nastrojity

narazi ‘narazie, tymczasem’. Poťim byƚ 
poroszok, a narazi to bыƚ teľaty żoƚudok PK23

nareczena ‘narzeczona’. Denekotrы to 
z nareczenom, a denekotrыj to iszoƚ sï sam 
[na zabawę] OK21

nareści ‘nareszcie’. Tak można bыƚo do 
weczera [na targu] stojatï, a nareści musiƚ oddatï 
za to, szto dawałï, bo szto maƚ zrobyti OK21

narid ‘lud, naród, ludność, ludzie’. Byƚo 
zahuszczynia narodu, byƚo bardz duże ľudy 
IP13. Jak sia narid muczыƚ! MP23

narikaty ‘narzekać’. Ja na swoju bidu ne 
nariczu, lem na to, że ne możu K1899. Hne-
ska ne można narïkati IP13. Każdyj naricze, 
że źľi jes mu OK21

narizaty ‘pociąć, naciąć’. Piźnijsze oni 
doszczok narizałi, i denekotrы to dawały tak, 
że na taku zakƚadku OK21 → rizaty

narobyty 1. ‘narobić, zrobić wiele’. Narob 
toho tu kupu! [odzieży]. (Pczoły) ony narobyƚy 
już to PW12. Narobyƚ kras gontiw IP13. Trea 
sami sï narobyti, to budesz maƚ MP23 2. ‘zapra-
cować, zarobić’. No rob dobri, żebys sï hro-
szi narobyƚa! Chcesz mati, musysz narobyti 
MP23 → robyty

narobyty sia ‘narobić się, napracować się’. 
Trea bыƚo dobri narobytï sia IP13 

narodyty sia ‘urodzić się’. Narodyƚ jem 
sia tisiacz dewiatsot trynadcatoho roku IP13. 
W tomu seľi Bortnomu narodyƚam sia MK20 
→ wrodyty sia 

narubaty ‘narąbać’. Narubame trisok, dame 
jim na sim mysok [z piosenki] K-4 → odru-
baty, rubaty, wыrubaty, zarubuwaty

narwaty ‘narwać’. Ne bыƚo sƚywok, to zme 
jabƚok narwaly PW12

narykaty zob. narikaty 
narыsuwaty ‘narysować’. Tu wereteno 

tiahƚo, byste widieľi [!], daże tam narysu-
wane HW25

nasadyty ‘posadzić’. Nasadyƚa bandurы 
IP13 → posadyty, sadyty, zasadyty

naschodyty sia ‘poschodzić się’. H paru 
miścioch byƚo toto (weczirkы), tam bыƚo, i tam 

bыƚo zaraz daľsze tak o, de bыƚo czeľady, sia 
naschodyly PW12 → schodyty sia 

nasiczы ‘naszatkować, poszatkować’. 
[Kapustę] rodycze sikly, byƚa maszynka taka 
suwana, tak jak nasikly pƚachtu, prywiazaly 
do toho na dwoch sťiľciach, i tot chƚopec doptaƚ 
K-4 → siczы

nasijaty ‘przesiać’. No ji nasiju mukы 
żыtnoj hpiƚ, pszenycznoj hpiƚ MP23 → sijaty

nasinia zbior. ‘nasiona’. Jak pristaƚ już no, 
że już byƚo nasinia pristaƚe takie, to toŵdy brałi, 
braƚo sia tak rukami, rwałi. Toto nasinia to sia 
toŵkƚo HW25. Kapusta neraz wyrosne taka, 
szto ide w kwit, to toto tak wyhladaƚo, i ono 
maƚo take nasinia i toto nasinia zberaƚy K-4

naskładaty ‘naskładać, zebrać’. Totы 
zmetanы to naskƚadaƚy mama try ľitry, i byƚa 
taka bodeńka derewiana, no i sia wsypaƚo 
MK20

nasmażыty ‘nasmażyć’. Hlywы nasmażyƚy 
tы susidy MK20 → smażыty

nasnuwaty ‘nasnuć’. Już ne metały tak 
rukami, łem maƚ takyj sznurok, i tym sznur-
kom, o, już tak se j chodyƚ w totu storonu, 
i w totu, i toto sia zamotuwaƚo toto, szto sia 
nasnuwaƚo priadże tak o PW12 → snuwaty

nasolaty ‘solić’, dok. nasołyty. Zabyłï [świ-
nię], cy nasołyły, a toto nasołene bыƚo już ne 
takie aż dobre. Nasolyly toto wszыtko miaso 
PW12. Toto saƚo, to nasoľałi i kƚałi do tohꞌo, 
bыłi takы, mały jak korыtka, derewianы i do 
toho nasołyłi, poƚożыłi to tak OK21

nasołyty zob. nasolaty
na spiłku ‘wspólnie, na spółkę’. Korowu 

kupuwaly, taku starszu, taj na spiƚku ta, bo 
to na zymu, ta maly szto jisty pojedny JS18. 
Mы kosyły tam joho ƚuku tak na spiƚku AK20

nassaty sia ‘wyssać’. Wytiahƚa totu westku 
i cïcku daƚa, ďityna sie nassaƚa HW25

na stojaczы zob. stojaty
nastrojity ‘przygotować’. Baba naostriƚa 

[! zamiast: nastrojiƚa], piszƚa domiŵ, postrojiƚa 
i toŵdi wыszƚa JS18 → jidżыnia, postrojity, 
strojity, wыstrojity
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nastupnыj nawiazaty

nastupnыj ‘następny’. Nastupnu nicz [po 
wigilii] już wыpriatały TW22

na susz zob. susz
nasuszыty ‘nasuszyć’. Jak nasuszyłi słïwok, 

a potim dobre bыƚo na takyj kompot, no 
OK21→ suszыty

nasыpaty 1. ‘nasypać’. Jak piszły sino 
hrabatï, jak kƚałi na wiz, to sia im tu kustryci 
nasypaƚo HW25 2. ‘wlać’. Nasypaly toho syra, 
i ono, ne, ne dusyly ho, lem wiszaly na sztosï, 
żeby ono samo swojom syƚom odťikaƚo K-4 
→ sыpaty, wsыpaty

nasz ‘nasz’ ◈ po naszomu ‘po naszemu’. 
Pajza nazыwały bo mi jes Pajza [‘Pelagia’], tak 
po naszomu, a po polskы to pewno Peľka PW12

na szcześcia zob. szcześcia
na szpuhu zob. szpuha
na ścius zob. ścius
naśpiwaty sia ‘naśpiewać się’. Na tыch 

weczirkach i napriaƚ sia, i nabawyƚ sia, 
i naśpiwaƚ sia PW12

natcha ‘macierzanka’. Natcha, natcha tota 
biƚa, my jej tu maƚy. Natcha jes takie h ogroďi 
[!], ale to ne wsiudy rosne, natcha sie zowe, to 
sia riże, ja sia porizaƚa tym, a to taky lystky, 
taky lystoczky MK20

natiahnuty ‘naciągnąć’. Z wercha bыƚo 
natiahnenyj obrucz takyj na tim [na kole 
wozu], żeľizny OK21 → tiahnuty 

natomist nowsze? ‘natomiast’. Nad pecom 
natomist bыƚa kapa taka. Natomist teper tam 
[w nowych piecach] ne je kapy. Tam obernuƚ 
na ľisы, a tu dały szyrsze natomist. Bo tu 
natomist, to Zawadka, to już Poľakы bыły. 
W nas sosna kepska, bo natomist na zachodi 
to sosna maje wartist IP13

natorhuwaty ‘natargować się, wytargować’. 
Jak chodyƚo o swyni to ne, duże ne natorhuwaƚ 
OK21 → torhuwaty

natowczы ‘natłuc’. Oľij, z łenu sia natoŵkƚo 
toho OK21 → towczы

natyna oraz natynianka ‘nać (różnych 
roślin)’. Natynianka abo natyna, o ale natyna 
zrosƚa K-1 → buraczanka, karpelanka

natynianka zob. natyna
nauczыtel zob. nawczыtel
nauczыtelka zob. nawczыtelka
nauka ‘nauka, uczenie się’. Łemko bыƚ 

bez naukы fachowec IP13 
na wałok zob. wałok
nawaryty ‘nagotować’. My szto takы dobre 

napekly, nawaryƚy, to już na śwato MK20
nawczыtel, nauczыtel ‘nauczycieľ. Byƚ 

takyj nauczыtel PW12. Cy naŵczytel jest 
to nauczytelom, cy czыm, to jedna robota, 
a dakoly wszыtko robyƚ. Naŵczytel wczыƚ 
wszыtkie ďity, wszыtkie klasy IP13. Jedna 
szkoƚa bыƚa i tam bыƚ, jak ja iszczy chodiƚ, 
to bыƚ jeden naŵczyteľ, a piznisze dwoch 
naŵczyteły bыƚo OK21. Ja zabыƚa jak ony sia 
nazywały totы nauczytele. Ne wim nauczy-
tela, łem tam dwuji dawaƚ MP23 

nawczыtelka, nauczыtelka ‘nauczycielka’. 
Potrafyƚa nauczyteľka wszыtko wыŵczыti IP13

nawczыty ‘nauczyć’. Naŵczena dobri 
chowatï, a tu ne bыƚo ani szto jisty, ani chľiba 
MP23. Ona nie naŵczena bыƚa na takыch 
żbыrach tu pracuwaty OK21. Pered wijnom już 
naŵczыły jak robyty zo skir totы skorы rużne, 
take na obutia TW22 → wczыty, wыwczыty 

nawczыty sia ‘nauczyć się’. Nasza 
[wnuczka] sia bardz duże naŵczыƚa IP13. 
Iszczy jes tu jeden takыj moƚodыj, naŵczыƚ 
sia i tohꞌo, ï robït OK21 → wczыty sia

nawece zob. duże
na werchы zob. werch
nawet ‘nawet’. Nawet mene tu ľiczыła, ja 

tak bыƚa w tamtim roci barz chwora. Ona mï 
tu ľikarstwo dawaƚa, mia ľiczыƚa PW12. Kołysï 
to nawet ƚachы sia nabijaƚы [do pieca]. Sia 
kosyt tak do piŵ serpnia nawet IP13 → nawit

nawezty ‘zwieźć, nawieść’. [Ziemia na 
podłodze] nabyta, nawezeno, nabyta ťiż tak, 
jak i pec, nabyta kyjankamï IP13 → wezty

nawiazaty ‘powiązać’. Na jedno pasmo 
iszƚo dwadcet cztery nitkы i tak sia wiazaƚo, 
i jak sia nawiazaƚo dwadcet tыch pasem, to 
sia nazywaƚ ƚokot PW12 → wiazaty
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nawit nazыwaty sia

nawit ‘nawet’. Za to-m zbadaƚ, że Nimci 
bыły nawit, napraŵdu prawdywi IP13 → nawet

nawołokы ‘wełniane sznurowadła do 
kierpców’. Kierpci, nawoƚokы, onuczы. 
Nawoƚokы takы sia zwałï, takы czorne robïłi, 
z czornoj woŵny, żeby ƚańni bыƚo jak sia tu 
koƚo nohы okrutiƚo. I takы pasy ƚannы mały 
na nohach. Biƚy onuczы tak, aż potaľ o, i tak 
tыma nawoƚ[o]kami sia okrutiƚo, czornыma, 
ƚanni tu HW25 → kerpci, onuczы

nawozyty ‘nawozić, nazwozić’. Pecы 
to buduwałï z hłïnы takы, nawozïłi takoj. 
Nawozyłi hłïnы i sztos tam dawałï do toho 
OK21 → wozyty

na wpił zob. wpił
nazad ‘z powrotem’. Piszły nazad do Gor-

łyc. Tu jak zme wernuły nazad z zachodu... 
IP13

nazberaty ‘nazbierać’. Nazberaƚ hroszy. 
Dawno baba nazberaƚa, jafыrы na pleczoch 
nesƚa IP13. Trochu tыch jafыr nazberaƚ OK21 
→ nazbyraty, pozberaty, zberaty

nazbil ‘łodyga borówek-czarnych jagód, 
borówek-brusznic (?)’. Jafыrы rosnut take, take 
rosne, take o nazbiľ. Jafыrnyk to sia nazыwa, 
jafыrnyk. Toto rosƚo, i toto byƚo dobre, lem że 
maƚo barz bыƚo, czerwenы. [Jak jafыrы?] Take 
bыƚy samы, nazbiľ, i na takïm ťiż jafыrnyczku 
bыƚy JZ22

nazbyraty ‘nazbierać’. Jak sie jafyr 
nazbyraƚo, no to treba byƚo ich nesty świ-
żych MK20 → nazberaty

nazdowż ‘wzdłuż’. Takie byƚo wereteno, 
takie nazdoŵż, i maƚo taku derewianu ruczku. 
To sia nad ohniom smażyƚo na ťi rыńci taky 
maƚa taky nazdoŵż... AK20. Tom pyƚom rizały 
toto derewo, aż nazdoŵż musiƚy pererizaty 
ciƚe MW23

nazwaty zob. nazыwaty
nazwysko ‘imię, nazwa’. To tak ich 

nazywaƚy, że to, o tak nasz susid Chodio szыƚ 
kerpci, to tak pro..., jak nazwysko maƚ: Cho-
dio, Gracy MK20. Ne znam jak sia zwaly 
po nazwysku toty slyƚkы K-4 → pryzwysko

nazwyska/imena ◪ [Nazwy wołów]. 
Rużыƚ, hej Rużыƚ! MP23. Rużыƚ, Armыƚ, 
maƚy nazwïska, jakyj bыƚ. Jak bыƚ czыsto 
czerwenыj to Rużыƚ, a jak bыƚ tarkastyj to 
Armyj bыƚ. Tarkastyj to znaczыt czerwene 
i biƚe, to Tarkastyj sia nazыwaƚ. Armyj bыƚ, 
Armyj joho nazywały. A czыsto biƚyj, znaczыt 
czыsto czerwenyj, to Rużыƚ. A jak maƚ ƚыsynu 
to Łыsyj, hej Łыsyj! IP13. [Nazwy krów]. Ałe 
korowa ťiż mała imeno: Piatocha, Łysawa, 
Pondzola, Sredawa, wszыtkы mały. Bo Pon-
dzola to ponedilok, Torocha to jest witorok, 
sereda – Sredawa, Czwartocha – czetwer, Pia-
tocha – piatnycia, subota – Subola, a neďila 
– Nydzola. Takы imena mały, koły sia hrodyƚa 
IP13. Neďiľu – Nydzola, subotu – Subola, 
piatnycu – Piatocha, seredu – Seredawa, cze-
twer – Czwartocha MP23. Tы stara Torocha! 
MP23 → imeno

nazыwaty ‘nazywać’, dok. nazwaty 1. 
‘nazywać’. O, tam sia wrodyƚo, tak nazywały. 
Pajza nazыwały, tak po naszomu. Partycia 
nazywały. A tu dalsze bыƚo proste hładke, 
i to sia nazywaƚa zapaska. Desznïcia teper 
sia nazыwat po poľskы, a dawno nazыwały 
Dosznycia. Obszыŵky nazыwały. Tak jakbы 
kurtka, nazыwały hunia PW12. Jak to w nas 
wtoŵdy nazywały „kropka” IP13 → kazaty, 
zwaty 2. ‘nazywać, nadawać imię’. Czasami 
smotriły do kalendaria, jak mы nazywały 
[dziecko], jakie tam prynosiƚo sobi, a czasami 
jakie sia komu zaprahło, takie si daƚ PW12. 
Tak ji [krowę] nazwały. Teper już inaksze 
nazywajut tam IP13 → zwaty

nazыwaty sia 1. ‘nazywać się’. Ja ne znam 
jak to sia nazыwało, już nie powim jak to sia 
nazywaƚo PW12. Persze priadywo to sia nazy-
wało łen. Ja ne znam jak win sia nazywaƚ. 
Hłiwы sia nazywaƚo, tak IP13. No i iszczы 
jakys inszы kwitkы, to ja już ne znam, jak 
to sia nazywaƚo OK21 2. ‘nosić nazwisko’. 
Socha sia ona nazywaƚa IP13. Ja zabыƚa 
jak ony sia nazywały totы nauczytele MP23 
→ zwaty sia
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nażwaryty sia neriwnыj

nażwaryty sia [?] ‘napatrzyć się’. Mы sia 
tak w oczы nażwaryły, że-zme [o mało co] 
ne popadały h wodu MP23

ne ‘nie’. No ne, ja ne wytƚumaczu PW12. 
Naho ne chodyły. Pani sia ne pytat, ałe ja sam 
powim IP13. Ne pry każdim domi studnia bыƚa 
OK21 ◈ ne barz zob. barz ◈ ne raz zob. raz

nebesidływыj ‘małomówny’. Nebesidƚywyj 
– maƚo gadat, nebesidƚywy, o to nebesidƚywe K-1

nebiszczыk ‘nieboszczyk’. Oboje zme piszly 
z nebiszczykom, z mużom PW12

nebo ‘niebo’ ◈ de sia nebo zemli trymat 
‘horyzont’. Kamin tam, z tamtoj horы, jak tot 
powidaƚ ksiondz, de sia nebo zemľi trymat. 
Odtamal de sia nebo zemľi trymat, a gde sia 
nebo zemľi trymat tak het, het ï po het bыłï 
jafыrы, i hribы, ï wszыtko IP13

nedałeko ‘niedaleko’. Tu zaraz nedaleko 
susidzkы jes takы [studnia] OK21

nedałekыj ‘niedaleki, z niedaleka’. Susid 
taki nedalekïj PW12

nedbałыj ‘niedbały, nie dbający (np. o sie-
bie)’. Odczajane to takie jak, że on taki o nedba-
lyj o sia, o K-1

nedila ‘niedziela’. Na neďiľu (szыły 
nahawkы/gaczы) z tończoho poƚotna PW12. 
Neďila IP13 → tyżden

nedobrыj ‘niedobry, zły’. Hnesky nedobre, 
hnesky ľude powidajut że toto nedobre, tamto 
nedobre PW12. Twoje moloko nedobre IP13. 
No, że je nedobry JZ22

ne do dawna zob. dawno
nedojisty ‘nie dojeść, zjeść (za) mało’. 

A win sia duże najiƚ abo nedojiƚ IP13
nedola ‘niedola, nieszczęście’. Nedoľa, 

mamusiu, z neľubom żыti [z piosenki] HW25
neduże ‘mało’. Toho zerna neduże bыƚo 

OK21 → duże
nedywnyj ‘niepozorny’. Mы totы jafыrы 

na pleczoch nesƚy w pƚachtach, na pƚeczoch. 
Ja sama, o nedyŵna taka, a ja nesƚa OK20

nehoden ‘słaby; taki który nie może czegoś 
zrobić’. No to, że ja nehoden, nehodna neszto 
robïtï. Ne dast zrobyty, rady, cy pity nehoden. 

Ta jak my teper bыste powiƚy: no ja nehoden 
pity, bo temno JZ22

ne je ‘nie ma’. Traktor jes, ałe grosza ne je. 
Hneska h Polszczы ne je bidy IP13

nekotrыj ‘pewien’. Bыƚo duże ľudi i nekotrы 
ne znały czыtaty, pysatï IP13 

nelub ‘niekochany chłopak, mąż’. Neszcza-
sływa doľa neľuba ľubyti, nedoľa, mamusiu, 
z neľubom żыti [z piosenki] HW25

neładnыj ‘nieładny’. To taka kustrycia 
byla, taka, takie neƚadne sino byƚo PW12

ne moż ‘nie można’. Horiacz welyka i już, 
kypin, ne moż dыchatï PW12. Hneska perejty 
ne moż IP13

nenajadłыj 1. ‘żarłok’. [Taki, co wszystko 
zje?] Nenajadƚy JZ22 2. ‘nienasycony, nieza-
spokojony’. Nynajadƚyj o, to win bы wszыtko 
pid sia zhornuƚ, to jak toto nazywaƚï? Zabыƚam 
już toto, nazыwajut taki, szto żebы druhomu 
nycz ne daƚ, lem wszыtko pid sebe zhornuƚ JZ22

nenawist ‘nienawiść, wrogość’. Powidam 
tak napraŵdu byƚa taka nenawist, nenawist 
byƚa MK20

neoddana ‘niezamężna’. To trea sia odda-
waty, jak dakoho maƚa frajira, to sia oddaƚa, 
a jak ne maƚa, no to sia ne oddaƚa, byƚa tak, 
neoddana JZ22

neprawda ‘nieprawda’. Powist daszto takie, 
abo nepraŵdu, abo daszto takie chce powi-
sty, żebы sia chťiƚ pochwaƚyty JZ22. No ta 
nepraŵdu powidasz MP23

nepryjemnыj ‘nieprzyjemny, niemiły’. 
Małi takы swoji zabawы, neraz take bыłi 
może ï neprïjemnы OK21

neraz ‘nieraz’. Ne smotryt, szto kilcia 
wƚomyły, ï tak by powiƚ neraz – ona nigde ne 
zyjde. Neraz zmerz IP13. Zapraszały ï chłopcy 
neraz tam na toto pryniatia, ta ji muzykanta 
jak bыƚ. Aż tam pid schroniska-zmy chodyły 
neraz, tak. Neraz bыłï takы, szto małï [pod-
łogę z desek] OK21 → raz 

neriwnыj ‘nierówny’. W seredyni [cha-
łupy] poriwnały hłïnom toto, de bыłï takы 
neriwnы miścia OK21

Slownik gwary wsi Bartne.indb   117Slownik gwary wsi Bartne.indb   117 2016-02-25   17:41:412016-02-25   17:41:41



118

neroba nicz

neroba ‘nierób’. Neroba. Linywy? Ta 
neroba, takyj, że neroba JZ22

nesty ‘nieść, zanosić’. Na pleczach to nius 
tak w płachti zawynene, ï nius do Gorłyc. I nesły 
na pleczach PW12. Gazdynia ma[ƚ]a totu 
robotu tam korowы dojiti, a tu rano chƚopu 
jisty nesti, bo kosyƚ kosou. Ona szmaryƚa pria-
dywo, bo ne nesƚa domiw już IP13. Jak sie jafyr 
nazbyraƚo, no to treba byƚo ich nesty świżych 
MK20. Nius tam [wiadro z wodą] cy do stajni, 
cy do chыżы OK21 → nanesty, nosyty, wыnesty

nesty sia1 ‘nieść się (o kurach, gęsiach, 
kaczkach)’. Kura sia nese PW12 → znesty sia

nesty sia2 ‘jechać (na koniu). Sie nius na 
koniu PW12

neurodływыj ‘brzydki, nieładny (o wyglą-
dzie człowieka)’. Neurodlywyj, paskudnyj, no, 
abo neƚadnyj K-1

neużыtyj ‘nieużyty, nieuczynny’. Neużыtyj 
JZ22

newełyczkыj zdrobn. [Zioło] na takim 
badyľu neweƚyczke AK → newełykыj

newełykыj ‘niewielki, drobny, mały’. Cwe-
łych to byƚo takie, takы kratoczkы newełïkы. 
Takы pľackы, o, takы newełykы pekły. Maƚy 
taki zahonok newelyki. I sia mu zrobyly takы 
guzykы newelykы PW12 2. ‘niewielki (o czło-
wieku)’. Ałe to było dawno, iszczy, jak ja była 
newełyka. Jakem piszla uci pasty tak o, na 
pole, taka iszczy newelyka, o jak ja śpiwala! 
PW12. Neweƚykyj JZ22 → newełyczkыj 

newista 1. ‘synowa’. Dľa joho rodycziŵ ja 
bыƚa newista PW12. Newista zawsze iszƚa do 
chƚopa meszkaty? IP71; też newistka. Jak ja 
mam sыniŵ o, no to jich żenы – moji sыnowы, 
a ji newistkы i synowы, no pereważni newista, 
pereważni newista cy synowa, to tak AK20 
→ sыnowa 2. ‘mężatka (w pieśni)’. Zaraz 
byƚa ďiŵkom, a hneska newistom już, pocze-
plenom [pieśń weselna po oczepinach] JS18

newistka zob. newista
nezdałыj ‘nieprzydatny, nieodpowiedni’. 

No ta do roboty, jak ne zna nyc zrobyty, to 
hwariat, że nezdaƚy JZ22

nezdoriw ‘niezdrów’. Cy win byƚ zdoriŵ, 
cy nezdoriŵ, to ne znate K-4

nezhoda ‘niezgoda’. Taka nezhoda medże 
ľudmi PW12

neżыczływыj ‘nieżyczliwy, samolub’. Taki 
susida nedobryj neżyczƚywyj, win neżyczly-
wyj, cy pożыczыty, cy żebы daszto pomih, to 
win ty ne pomoże bo win neżyczlywyj K-1

neżыt ‘opuchlizna’. Des zapuchƚo tak tu 
o, neżyt sia zrobyƚ, to kazaƚy tak, aha, ruża 
MK20

ni [ńi] rownoważnik zdania ‘nie’. Moƚodszы 
to mały już dakы spodni, a jak ni, to prosto 
biłы gaczы nazыwały. Totы takы lajbыkы 
takы mały starszы, a mołody już ni. [A wyszy-
wały?] Ni, ne wыszыwały. Ja mała tu na tim, 
ne czuhu, ni, łem zdjencia takie byƚo tam, 
w toj, czuhach PW12. Chto żыƚ, to żыƚ, a ni 
– to wmer IP13. [Czy wszyscy chodzili?] 
Ni, to łem ďiwczata chodiłï (na weczirkы) 
i chƚopci HW25 → nit

nianio ‘ojciec’. Nianio tak, bo mы tak zwaƚy. 
Nianiu! IP13. Mij nianio, bo to zwały nia-
nio, tam mały taku pyłu, szto oni rizałï na 
chыżu derewo. Mij nianio sia ożenyƚ MP23. 
Jak powiƚ tato tam, cy nianio jak mu zwałï, 
nianio dawno, że masz ïti, to musiƚa iti [za 
mąż] HW25 → tato

nibы nowsze ‘niby’. To sia nazywaƚa 
zapaska, ałe tak niby no... Tam rozmajite sie 
śpiwaƚo, no niby cerkownы, no niby tak, ałe 
w cerkwi to sia taky piśni ne śpiwaƚo, to tilko 
pry hmerľim PW12

nicz ‘noc’. To win [zmarły] na ti posteły 
tam, nicz win łeżyt PW12. A jak pryjszƚo 
kopania bandur, starały sia w noczы wstawatï. 
W noczы tak perechodyły hranycu, ï tam 
noczuwaƚ, ï zas druhu nicz perechodyƚ. A to 
noczы korotkы, ta pereśpiwaƚy prawi ciƚu nicz 
IP13. Stajni byly, tak zaperaƚo sia na nicz JS18  
◈ w nicz ‘przez noc’. W nicz tot pec wыsoch 
IP13 ◈ z noczы ‘wcześnie rano jako pierw-
szy’. Ľipsze bыly zadowołene z chƚopa, to juž 
żebы bыƚ chƚopec z nocy [!], worożыly, że 
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nimыj nożeniata

jak pryszoƚ z doƚu, a piszoƚ do horы [w Boże 
Narodzenie] MD27

nimыj ‘niemy’. Nime to już nyjak ne radyt, 
no to nima, nimyj K-1

nis ‘nos’. Wszыtko sia tak nazywat, jak i wы 
nazywate: rukы, nohы, nis PW12. To ta to 
chockoƚy sia śmijut, że nis zadywa [?] hoƚoŵu, 
nïc ne wydyt pid nohы JZ22 → nosysko

nit [ńit] rownoważnik zdania ‘nie, nie 
trzeba, nie jest/nie było’. Czƚowek hmerat 
cy chudoba sia kinczыt, a nit, to perechodyt. 
Zapƚaty za koƚo trea bыƚo datï piatku IP13 
– Ja[k] za kołeso – nit MP23. [Wyste szyły?] 
Ja nit. Ja szыty ńit, ja pƚeƚa MK20. Weczirkы 
to bыłi h pości, każdyj den; subotu chыba nit. 
To bыłi takы kupczы kapeľuchы; kupczы, ne 
robyły, nit, ne robyły HW25 → ni

niuchacz nowsze? ‘szpieg, szpicel’. A chodyƚ 
furt takyj niuchacz IP13 

niż ‘nóż’. To sia odďiľat skora ot miasa, 
nożom treba ƚadni, żebы skoru ne porizaƚ JS18

no1 ‘no, ale’. No jak? – no ne, ja ne wytƚu-
maczu PW12 

no2 1. na początku zdania ‘no’. No to 
w łenianim to chыba tam do cerkwi. Pizni-
sze dokuczaƚo ludiom, no to na wozoch sia 
wozyƚo już IP13. No ji potim h pecu paľu, na 
bľachы kƚadu, i sia pecze MP23 2. na końcu 
zdania ‘tak, no tak, właśnie’. A trunu robyly 
doma, zbywały, no PW12. A dawno pereważno 
sia ludy bawïłï w rohatu chudobu, no IP13. 
To stełyły to sino, to soƚomы, no OK21. Stojit 
chudoba tam, za to sia zowe stajnia, no MP23

noczuwaty ‘nocować’. Ï tam noczuwaƚ. 
Tak popid ľis stajankы, a tam noczuwałï 
pannы, ďiwkы, a kawalerы tam iszłï, tam 
na weczer bыƚ śpiw, ohni kƚały. Pereważno 
moƚodы noczuwałï IP13

noha 1. ‘noga’. Sia nazywat nohы ťiż, ťiż 
tak. A na nohach kerpci, onucza PW12. Pid 
nohы. Nohы do peca tam daƚ IP13. Trea bыƚo 
na nohach ïti OK21. Takы pasy ƚannы mały 
na nohach HW25 2. ‘łapa zwierzęcia’. Jeleni 
straszni rыjut, bo rыje nohamy tak, że ne 

zostaje tam nycz PW12 → nożeniata, nożka
nomer ‘numer; chałupa, budynek’. Sto 

szisdesiat nomer bыƚo [we wsi] IP13. Seƚo 
maƚo sto simdesiat nomer OK21; też now-
sze? numer. Dawno bыƚo tu sto szisdesiat 
numeriŵ HW25

normalni [-ńi] ‘normalnie, zwykle’. W nas 
normalni oraƚ dokoƚa zahonu. [Snop] tu sia 
wiazaƚ, powresƚamï no, normalni IP13. Nor-
maľni z pola dweri do tohꞌo [piwnicy] bыły 
OK21

nosatыj ‘człowiek z dużym nosem’. Tot 
uszatyj, toj nosatyj MK20

nosysko zgrub. ‘nochal, wielki nos’. Taki 
ma nis paskudnyj jak bandura o, win nosatyj, 
jes takyj, nosysko ma K-1 → nis

nosyty 1. ‘nosić’. [Zmarłego] nosyły na 
cmyntar, nosyły chƚopy. Babы jafыrы nosyłi 
toty o, szto zberały takы czornы jahodы, to 
nosyły na pleczach w koszыku PW12. Wodu 
nosyłï w widrach OK21 → nesty 2. ‘nosić 
– o odzieży’. I spodni już mołodы nosiły, 
a starszы iszczы lenianы gaczы nosyłï. (Koraľi) 
czerwene i takы żowtiawe, i biƚe, i rozmajite 
nosyły PW12. Ubranyj w totu szapku taku, jak 
monachы nosiat IP13. Nosyłi takы czornы tu, 
totы pasoczkы małi zawiazanï tu, bez czeƚo 
OK21. W ti weści chodiłi ciłyj tyżden, na 
druhyj tyżden nosyłi druhu HW25 → cho-
dyty 3. ‘nieść się, mknąć’. Na dobre konie ne 
treba batoha, ałe nosyły IP13

noszы ‘nosze’. Hnij to normaľni na noszach 
wynesƚy, chto maƚ daľsze to nosze maƚ take 
z doszczok pozbïwane na druczkach, na dwoch, 
i takie szerokie takie i to unꞌe piszƚo dwoch 
i wыnesƚo i wыsыpaƚo na kupu, noszы JS18

nowыj ‘nowy’. Nowы ścinы to już biłyły 
wapnom IP13. [Podarte kierpce] szmaryƚ, 
a sobi nowы [kupił] OK21

Nowыj Rik zob. rik
nożeniata ‘nożęta’. Rozobraƚy dytynu na 

takoj postely tam, posmarowaƚy ruczeniata 
nożeniata, pomedży nohy tu wszytko wysma-
ruwaly i pokupaly K-4 → noha
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nożka o

nożka zdrobn. ‘nóżka’. Peƚenka – zakrutyƚy 
popid totu ruczku tak, i druhu tak, i o pid 
pleczky toto, tot konec, nożky zwiazaƚy, i tu 
zamotaƚy K-4 → noha

nożыci ‘nożyce’. Stryh nożyciami JS18
numer zob. nomer
nyc ◈ nyc takыj ‘niczego sobie’. Zo zadu 

bыła spidnycia taka hruba, nyc taka, fest PW12
nychto ‘nikt’. Młyny bыƚy, ałe do młyna 

nïchto ne dawaƚ PW12. Żebы nichto ne wydiƚ 
IP13. Hneska nichto ne smotrit na to OK21. 
Persze barz śpiwały na połï, teper nichto ne 
śpiwat HW25; też nykto. To mы meszkame 
u swoji tu, w druhïj tam susid zas, rodyna, 
a tak nykto MK20. Nikto ne maƚ stodoƚы MP23

nycz ‘nic; wcale’. Nycz ne maƚ PW12. Tu 
zïma, studin, ałe im studeno nycz ne bыƚo. 
Sia im pƚatyƚo ałe bars maƚo, abo i nycz IP13. 
Ja iszczy daju soły, try ƚyżky oľiju, ï wece nycz 
MP23 

nyczelnykы ‘nicielnice w krosnach’. To 
byƚ taki warstat, takы naczeľnykы [!] byly, 
takы wiazanы na oczka JS18

nygde 1. ‘nigdy’. Nygde, prynygde ne maƚ 
żadnej pomoczы. Ona (bandurka) nigde ne 
zyjde IP13 → nygdy, nykoły 2. ‘nigdzie’. Maj-
sztra wczenoho ne bыƚo nïgde IP13

nygdy nowsze? ‘nigdy’. Ja nigdy daleko 
ne chodïƚa, blïskom maƚa [weczirkы] HW25 
→ nygde

nyjak ‘w żaden sposób’. [Obrazy] jak bыly 
wstawlenы, tak jich nychto nyjak ne ukraszaƚ 
PW12

nyjakыj ‘żaden’. Toto sino any ne maƚo 
zapachu nyjakoho PW12. Dawno ne bыƚo 
rozwodiw nyjakыch IP13. Dawno dekoły ne 
znały lude pyƚ, ne znały nycz, nyjakoho toho, 
to rubały toporamï MP23

nykoły ‘nigdy’. Ne bыƚo nawozu tam sijano 
nykoly PW12. Mы sia nykoły ne swaryme 
IP13. Mi sia takie ne staƚo nikoły bez żыcia 
OK21. Nikto chľib ne kupuwaƚ nïkoły, chľiba 
napekłï HW25 → nygde

nykto zob. nychto

nynajadłыj zob. nenajadłыj
nysko ‘nisko’, st. wyż. nyżcze. [W kurnej 

chyży] może iszczy nyżcze o tak, jak maľuẘano, 
het byƚo czorno, a tu z dolyny bilyly hlynom 
PW12

nyskыj ‘niski’. Moch jes taki nyskïj po zemle 
JS18; st. wyż. nyżczыj. Wыhľadы szыrokы, 
ne takы, jak tot, byly szыrszы a nyżczы takы 
PW12

nyszczыty ‘niszczyć’. A i dykы nïszczat 
[uprawy] PW12. Woszczyny [ẘ-] nyszczyƚy 
[jak wybierano miód] PK23 → ponyszczыty, 
znyszczыty

nyszczыty sia ‘niszczyć się’. Denekotrы 
mały pidƚohы, tam moƚotyłi ï toto zerno sia 
ne nïszczыƚo, ne poroszyƚo tak OK21

nytka 1. ‘nitka’. Treba bыƚo znaty kilko 
pasem tam ma pitï, na jedno pasmo kilko 
nïtok, na jedno pasmo iszƚo dwadcet cztery 
nitkы PW12. (Sukno) jak sia ho robyt, to bыƚo 
takie, szto bыƚo nytok wydno het PW12. Byly 
koƚoczka i w kożďim musiƚo bytï jedna nytka 
zaprowadżena od druhoj osibne JS18. Z tыch 
nytok robyƚy poƚotno MK20. Napriały sï nitok 
HW25 2. ‘nitka na którą nanizywano korale’. 
Totыch nytok kupa bыło, to prewiazuwały 
na karch PW12

nyżcze zob. nysko
nyżczыj zob. nyskыj
nыrka ‘nerka’. (Woŵk) do tыch nыrok 

tam sia desï dodrapaƚ PW12

O

o1 przyimek ‘o (ile), co (jakiś czas)’. Star-
szy o piat rokiŵ PW12. Susid zo susidom sia 
o jeden den [‘co drugi dzień’] orałi tomu, 
a druhyj den zas susidowy, bo jeden izdyƚ 
kińmy, a druhyj trimaƚ puh ten OK21

o2 partykuła 1. na początku zdania ‘o, 
tak, właśnie, tak’. O, to tak bыƚo IP13 2. na 
końcu zdania ‘o, właśnie, tak’. Do pana cho-
dyły do Sankowy, o. Hłiwы – take podibne 
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obdaryty oborih

jak hoƚubinka, barz fajne, o. Hrabkami kosyłi, 
snopkы wiazały, o. Pamiataƚa tamte czasы, jak 
wыnoszaƚy lude na pleczoch jafыrы, o IP13. 
Bыƚ zadowołenyj, wełyke śwato bыƚo, jak bыƚ 
w Bortnim tu, na miści, o OK21

obdaryty ‘obdarzyć’. To bыły lude obdarene 
hoƚosom. Obdarene bыły straszni tыm IP13 

obderciuch ‘obdartus, obszarpaniec’. Oj 
to obderciuch, obderty jak dziad, tak K-1

oberaty ‘wybierać (sobie)’. Każdyj bыƚ 
w czuzi, hunï i choƚośniach w zymi, w ľiti 
–  w  tыch biƚыch gaczach; ne bыƚo tam 
oberanoho PW12 → pooberaty

obernuty zob. obertaty
obernuty sia zob. obertaty sia
obertaty ‘obracać, kręcić, zamienić’, dok. 

obernuty 1. ‘obracać, kręcić’. [W żarnach] 
zerna sia do tej jamkы metaƚo i obertaƚo JS18. 
[W żarnach] byƚ takyj druczok wƚożenyj wƚaśni 
do toho, do toho doƚka ï tыm sia obertaƚo tak 
wkoło. Czetwero ludi obertaƚo korbы OK21. 
Toŵdy sia dawaƚo do toho skoru, i w każdyj 
den totu skoru sia obertaƚo PK23 2. ‘zamienić’. 
Stiahły ľisy i już, a tam obernuƚ na ľisы IP13. 
Teper szыtko na ľis obernuly JS18

obertaty sia ‘obracać się’, dok. obernuty 
sia. Ne wыszoƚ żeby sia obernuƚ, łem pred 
obrazom perekstyƚ sia AK20. Cipы mały dwa 
kыji, zwiazanyj bыƚ na taku, tam, jak to powi-
sty, szto sia obertaƚo w jednu, w druhu sto-
ronu OK21

obhnojity ‘nagnoić’. Tam pola duże, treba 
byƚo hnoju maty duże, żeby obhnojity pole K-4 
→ hnojity, prohnojity, zahnojity

obhrыzaty ‘poobgryzać’. Koza to bidu 
robyƚa, obhryzaƚa wszыtko MK20

obiciaty ‘obiecać’. Jak obiciaƚ tam simde-
siat cy piadesiat zƚotыch za totu sztuku, no 
to druhyj już bilsze ne daƚ OK21

obid 1. ‘pora obiadowa, południe’. Do 
samoho poƚudnia bude, do samoho obida bude, 
do poƚudnia MK20 → połudne 2. ‘drugie śnia-
danie (w polu)’. Rano piszoƚ, pośnidaƚ, i poťim 
tak o dewiatïj hodyni obid pryneslï JS18 3. 

‘obiad’. A poťim h poƚudne zas robyly, bo jisty, 
jak robyt, to choczet sia, to obid zas druhij 
byƚ. Poƚudne byƚo, byƚ obid JS18 → jidżыnia

obiłyty ‘pobielić’. [Chyżę] sia mszыƚo, 
i poťim sia obilyƚo, omastyƚo i obilyƚo sia 
ŵapnem, a nie to hlynom, jak persze, rańsze 
byƚo JS18 → biłyty

obisyty ‘powiesić’. Że jem hranycu 
perestupyƚ, to – ja sï dumam – tam mia ne 
obisiat za to MW23 → powisyty sia

objidaty ‘objadać’. Ternyna znasz, szto 
kozы objidajut tak totu... JZ22

obkłasty ‘obłożyć’. Tu-m wƚożыƚa taku, 
tom soƚomom sobi tak obkƚaƚa MP23 → kła-
sty, obłożыty

obkrowuwaty ‘obkraiwać’. Z takoho pľacka, 
jak obkrowuwaƚa, to byƚa ľitra toho oľiju JS18 

obliczыty sia ‘obliczyć (sobie)’. Pewno, 
że musyt kus sia obľiczыti IP13

obłożыty nowsze? ‘założyć, pokryć’. Spe-
cjaľne maƚa basanunkы, i ciƚu hoƚoƚu maƚa 
obƚożenu, i byƚa moƚodycia JS18. Tota pew-
nycia z kamenia i piznijsze obƚożena hłïnom, 
trawoj OK21 → obkłasty

obmerznuty sia ‘zbrzydnąć’. Bere zo stoƚa 
tam i kuryt, ta już sia nam neraz i obmerzƚo 
MK20

obmuruwaty ‘obmurować’. Bыƚ takыj, 
szto już sia znaƚ na tim majster, to win tam 
obmuruwaƚ wkoƚo (studniu) OK21 → muru-
waty

oboje ‘obydwaj, oboje’. Jakbы mы tak piszły 
oboje... IP13 

obołona ‘błona’. Krajaly soƚonynu, toto 
wszыtko skrajaly, i taka oboƚona jes w swyni, 
i do toj oboƚony zasuwaly PW12. Ono maje 
saƚo w seredyni, taka oboƚona jes JS18

obora ‘obora, pomieszczenie dla krów 
(wyraz znany z gospodarstw „pańskich”)’. 
Ne tak jak teper, że osibne bыƚa i jest stodiƚa 
osibne, obora jes osibne, a meszkania osibne 
OK21

oborih ‘bróg (daszek na czterech słu-
pach na siano, zboże)’. Taki oborih na sino 
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obrablaty obtynaty

prawdiwi zrobleny, kus z boku to tak: daƚ do 
oboroha PW12 → brih

obrablaty ‘obrabiać’. (Kamin) sia obroblaƚo 
doma IP13 → obroblaty, robyty

obradyty ‘uradzić’. Koly si tam obradyły, 
to si zrobyły (kstyny) PW12

obraz ‘(święty) obraz’. Mы smotryme po 
obrazoch wsiady w ty kaplyci, ta nycz ne wydno 
MK20. Obrazы bыƚy, obrazы śjaty, wszыtky 
śjaty obrazы AK20 ◪ Ta jak dagde ďiŵczata 
byƚy, ta robyly takы [kwiaty], ẘykraẘuẘaly 
z papiria, tak o, popid obrazы na jednu ścinu, 
ale to już tak o, de ďiŵczata były, de choťily 
pryberaty. Obraziŵ bыƚo ciƚyj szereg od ścinы 
do ścinы, ale ne tak bыly, żebы prosto, lem tak 
jich dawaly o, to ciƚyj, ciƚyj szereg tak o, od 
ścinы do ścinы. Rozmajitы, jakы, jakы bыły, 
rozmajitы, wszыtkыch śwatych bыły PW12 

obraza nowsze? ‘obraza’. Weƚycz jak 
drabïna, aƚe tak do oczy ne można byƚo powi-
sty, bo to ťiż obraza, że drabïna K-4

obrazyty nowsze? ‘obrazić’. Chodyt tam 
jak kura, o tak na dribno, aƚe tak ne byƚo, 
żebы, bo to ťiż obrazyƚo bы K-1

obroblaty ‘robić, wyrabiać’. Pewnycia 
jes obroblana z kaminia, szto na tamtij hori 
wyszkipaƚ taku skaƚu IP13 → obrablaty, robyty

obrizaty ‘obciąć’. Tak skoru dawałi na 
toto [na łaty do kierpców], tak samo obrizaƚ 
OK21 → rizaty

obrobyty nowsze? ‘obrobić’. Posadytï 
bandurы, posadytï, obrobytï tam, dziobaly, 
okopuwaly PW12

obrucz ‘obręcz’. Z wercha bыƚo natiah-
nenyj obrucz takyj na tim [na kole wozu], 
żeľizny OK2. Sułepka – ï to bыƚo szpecjalno 
takы obruczы na tim, tak jak i bodenka, jak 
i ďiżeczka, musiƚ matï obrucz, koƚo dna, takы 
try obruczы sia skƚadaƚo MW23 

obruczka ‘kółko, tu: pierścionek (?)’. Czyja 
tota śpilka, cy tam chustoczka, cy tam daka 
obruczka? K-4

obruczыk ‘kółko, mała obręcz’. Chimľa 
takie byƚo okruhƚe, okruhƚyj takyj tot, takyj 

obruczyk, obruczyk takyj na woƚosia; poczesaƚy 
jij hardi tu, i piznisze pozakruczly poza to K-4

obrus ‘duża lniana chusta na głowę, nakła-
dana na inne chusty’ ◪ Ï iszczы i baba jak 
iszła do cerkwy, to braƚa z werchы na totu 
chustku iszczy obrus takyj biƚyj, tak bez płeczы, 
o. Rih z chustkы w dołïnu, a tu bez płeczы tot 
obrus, takyj doŵhyj obrus takyj, a takyj bыƚ 
wыbywanы kwit... ałe iszczy jak ja pamiatam, 
to iszczy bыłï łenianы obrusy, ałe bыły tak... 
Zo swoho, zo swoho robłene, ałe to bыƚo już 
specjalne robłene, nazywały abo drełych abo 
cwełych. Cwełych to byƚo takie, takы kratoczkы 
newełïkы takы o. A drełych to bыƚo tak jakosi 
kruto robłeno tak, no ne, ja ne wytƚumaczu 
ałe to, ľude same robyły toto. To bыły ľude 
praktycznы na to, i biľićko, biľićko, biľićko 
wыbiłeno, takie bыƚo biľisie, jak prosto kupcze. 
Tak jakosi biłyły toto. Ï ja pamiatam, ï moja 
mama takie nosïƚa i totы druhы takы babы 
nosyƚy, cwelychowy, drelychowы. A piznisze 
już kupuwały takы, bo już toj robotы nꞌe bыƚo, 
już desi zahыbƚa tota robota, to kupuwały 
już takы, nazыwały, jakыs, już zabыƚa toto 
wszыtko... Totы obrusы takы wybыwanы kwity 
mały, ja ne znam jak to sia nazыwało, już nie 
powim jak to sia nazywaƚo PW12 → chustka

obstawlaty ‘obstawiać’. Bukowyj lyst 
naƚożyly, w drabnykoch takych, na ŵozi, 
obstawľaƚy hoƚuziom, żeby sia ne roztriasaƚo 
K-4

obstrojity ‘obrobić’. Tot, szto robыƚ, to 
win pereważni sam si tam toto obstro... strojiƚ 
[kamienie] tak, żebы mu pasuwaƚo OK21

obszыwka 1. ‘haftowana stójka przy 
koszuli, opliczy’. Iszczy to toho koniryka ne 
bыƚo, łem take o, taka obszыwka jak teper. 
Obszыwka, no, normaľni tak HW25 2. ‘man-
kiet bluzki (opliczy) damskiej z haft em’. Ne 
wыszыwały, chыba na tыch takыch zapïńkach 
o, jak ja tu mam toto – obszыwky nazыwały 
PW12

obtynaty ‘obcinać’. I piźnisze toto (moch) 
suszyłï i nabywałï do toho [do szpar], potim 
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obudyty odcidżaty

riwno obtynały tak, że to riwno z tыm dere-
wom wыchodyƚo OK21

obudyty ‘obudzić’. Marysiu! obudysz! naj 
sia wыspyt! MP23

obutia ‘obuwie’. Pered wijnom już nawczыły 
jak robyty zo skir totы skorы rużne take na 
obutia TW22

obuty zob. obuwaty
obuwaty ‘obuwać; wkładać (obuwie)’, dok. 

obuty. W zymi obuwały kierpci, bo już boso 
ne chodyƚ PW12. Mi pryważni tato obuwałi. 
Chotiƚam, żebы mie ƚanni tato obułï HW25

obyścia ‘obejście, chałupa z podwórzem 
i zabudowaniami’. Obyścia to chыża w sere-
dyni... JZ22

obyty ‘obić’. Już maƚ het obyto doszkamï 
IP13

obыty sia ‘zająć się’. Gazda sia musiƚ 
z nïma [gośćmi weselnymi] obыti IP13

ochoczo nowsze? ‘chętnie, ochoczo’. Były 
weczirkы ï ďiwczata barz ochoczo chodyły IP13

ochota ◈ na ochotu ‘dobrowolnie’. [Do 
Rosji] naszy ľude piszƚy na ochotu, jak wam 
każu MK20

ochrona nowsze? ‘ochrona’. Rыbы już pid 
ochronom. Dawno ťiż bыly pid ochronom IP13

oczap ‘oczep (górna belka)’. Skƚadam na 
tybľi, a potim już hore tak zwana oczap ïde. 
Oczap ona tam bude wypuszczana tam już, 
oczap IP13

oczы ‘oczy’, lpoj. oko. Persze tu nazy-
wały gamba, oczы, oƚosia PW12. Het tak jak, 
jak wïdno okom teper siahneme IP13 ◈ de 
oczы prowadiat ‘gdzie oczy prowadzą’. De 
tia oczы prowadiat, tam sia iszƚo za hribom, 
no IP13 ◈ poza oczы ‘nie wprost’. Tiż tak 
radil, że to jest nianio abo mama, a tak „teś-
cio”, to on tak już poza oczы jakbы, no PW12 
◈ do oczыj ‘w oczy’. Tak do oczy ne można 
byƚo powisty, bo to ťiż obraza K-1 ◈ z oczы 
‘urok’, dosłownie ‘z oczu’. Oj jim zachworiƚa, 
z oczы-m dostaƚa, wrokы. Ditynu to sia tak 
chowaƚo, żebы nichto ne wydiƚ, żeby z oczы ne 
dostaƚo. Tela maƚe, żebы z oczы ne dostaƚo, że 

dakomu ne chotiƚo chowaty, ta zdochƚo IP13. 
To takie z oczy dostane od druhoho czƚoeka, 
z oczy dostane i zachworije, ja sam maƚ takie 
JS18 → czarы, wrokы

oczыstyty 1. ‘oczyścić’. Oczыstyly, oczыs-
tyly toto zerno, do susika skƚaly JS18. [Zabitą 
kurę] pereważni opaľuwały no ji oczыstyłi 
i na rosoƚok OK21 2. ‘o kamieniu: oszlifować, 
wypolerować’. Kamin... dribne barz jaderko 
żebы maƚ, żebы, bo jak oczыstyƚ, jak hrube 
jadro to, jak maƚ hrube toto jadro, to sia robyły 
jamkы OK21 → czыstyty, wыczыstyty

od 1. określenie czasu ‘od’. Od tamtych 
rokiw IP13 2. określenie miejsca, sposobu 
‘od, ze strony’. Toto pidwałe tam iz dweryma 
od peca IP13

odberaty ndk., dok. odobraty 1. ‘od -
bierać’. Jedna odberaƚa hrablami IP13. 
Zakłykałi do tыch wojakiw polskыch, żebы 
pryszły nas odobratï, bo oni już ne cho-
tiły naz prowadïtï aż do kasarni MW23 
2. ‘przyjmować poród’. Tota szto babkom 
bыƚa, szto tak bohato ďityj odberaƚa, to 
ona znaƚa MK20. Sia ďityna hrody[ƚ]a, 
to trea odobratï, pupok zawiazatï, to teper 
dochtory odberajut MP23

odbesiduwaty ‘odpowiedzieć’. Każut 
pyskaty, że jak sia zna odbesiduwaty, tak 
wy mu daszto powiste, a win wam desiat 
sƚiŵ powist, a na to, szto wy odpowiƚy JZ22 
→ besiduwaty

odchodyty ‘odchodzić, opuszczać’. Odyn 
(!) susid, druhïj, wsio odchodyt, wsio ide, pustka 
w seľi MK20. Jak odchodyƚ już tu, jak już maƚ 
kupuŵaty, ta mi tak hwaryt no: żebы-s toho 
konia ne wыchudyƚa, bo może ho budu musiƚ 
prodaty na doŵh AK20. Sia ďityna hrody[ƚ]
a, to trea odobratï, pupok zawiazatï, powisti 
babi jak odchodyt misce MP23

odcidżaty ‘odcedzać’, dok. odcidyty. Jak 
byƚa kapusta kŵasna, to gazdыnia odcidżaƚa 
JS18. Taka prasa bыƚa, i tak stysƚo tu syr, a tu 
tak stysƚo. Toj żentyci odcïdyƚo. Żentycia to 
jes toto, jak sia już odcidyt sыr. Treba byƚo 
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odczajanыj odprawyty

terty bandurkы, no ji odcidyty tak, wыdusyty. 
U woďi sia hotowiƚo, tak jak każu, odcidyƚo 
sia. Odcidyƚo sia perszu ŵodu, bo by nedo-
bre byƚo MK20

odczajanыj ‘niechlujny, zaniedbany’. 
Odczajanyj, to je, że mu z nosa tam, abo że 
on sia sƚynït, no, takïj, odczajanyj takie o. 
Odczajane to takie jak, że on taki o nedbalyj 
o sia, o. Odczajanyj, no harďi tak K-1

oddaty zob. oddawaty
oddawaty ‘oddawać’, dok. oddaty. Poťim 

sia moƚotyƚo, ta odawaly soƚomu z powrotom 
tam, de byƚo zerno JS18. Tak można bыƚo do 
weczera [na targu] stojatï, a nareści musiƚ 
oddatï za to, szto dawałï, bo szto maƚ zro-
byti OK21. Fant... żebы oddałi toto chƚopci, 
to ďiwczыna musiƚa tam abo śpiwatï, abo 
daszto powidatï HW25 → torh

oddaty sia zob. oddawaty sia
oddawaty czest zob. czest
oddawaty sia ‘wydawać się, iść za mąż’, 

dok. oddaty sia. Basanunkы maƚa, biƚy 
basanunkы i biƚy bukiety, i ne maƚa weľonu. 
Daƚy ji tu sukienku taku, jak chto bыƚ, jak 
koho byƚo staty, jak bыƚo ho dobri staty, ta 
maƚa hardu, a jak ho byƚo mencze staty, ta 
maƚa jaku mohƚa, i tak sia oddaƚa i tak sia 
oddaƚa. No to trea sia oddawaty, jak dakoho 
maƚa frajira, to sia oddaƚa, a jak ne maƚa, no 
to sia ne oddaƚa JZ22. A na ďiwku bыły zƚы, 
aż bы sia ne oddaƚa tak... a bodajś sie tam 
posywiƚa! MP23 → wesila

oddilaty ‘oddzielać’, dok. oddiłyty. To 
sia oďiľat skora ot miasa JS18. Toŵdy sia 
jahniatka odďiľaƚo, bo zo staryma uciamy 
ne mohƚy byty jahniatka. Odďilyƚy, do inczoj 
kuczy daly jahniata, a uci do inszoj K-4 
→ rozdilaty

oddiłyty zob. oddilaty
oderty ‘zedrzeć pierze’. Z werhy sia odre 

toto hrubsze piria PW12 → derty
odeża ‘ubranie, odzież’. Ne maƚy odeżu, 

lem jednu JS18; też nowsze? odiż. Wszytko, 
oďiż, oďiż, takы ŭo ƚachy MK20 → łachы

odiwaty sia ‘ubierać się’. Mы samы sia 
oďiwaƚy, samы, no, z tыch jafыr i z tыch hrybiw, 
tak. Z tыch nytok robyƚy poƚotno. Poƚotno, 
szto sia oďiwaƚy, spodni i koszeľi, i sukno takie 
MK20 → pryodiwaty sia

odiż zob. odeża
odkal ‘skąd’. Ne znam odkal win pochodyƚ 

PW12. Zo Ľwowa, cy tam odkal MK20. Gro-
sza ne bыƚo odkal wziatï OK21. Hroszы ne 
byƚo odkal wziaty TW22

odludnyk ‘odludek’. Odľudnyk, bo win 
od ľudyj wticze, odľudnyk to win ne ľubyt 
ľudyj o, win sï sam, bo ne z ľudmy, ne chocze 
pomoczы dakomu K-1 

od małeńkosty ‘od małego, od wieku 
dziecięcego’. Ľude ďityn haniały od małeń-
kosty do roboty AK20

odmina nowsze? ‘odmiana’. Mały takы 
porobłeny, nazywały sia susikы i takы skryni, 
tu bыƚ insza odmina, tam insza OK21

odmituwaty ‘odrzucać’. Piria maje taku 
hыczku, i toto sia oskuba s toho, a toto sia 
odmytuje na bik JS18

odnosyty sia ‘odnosić się’. Słowakы odno-
syły sia do nas normaľni, dobri MW23

odnykal ‘znikąd’. Ne można byƚo o tak 
toho grosza odnykaľ zarobytï AK20

odobraty zob. odberaty 
odorwaty ‘oderwać’. Spiuk sia rak, szczыpci 

odorwaƚy, ziƚy, a resztu szmaryƚy PK23
odperaty ‘odpierać, odsuwać, zwalczać’. 

Tyfus tym czestkom kus odperały AK20
odpowisty ‘odpowiedzieć; zostać pociąg-

niętym do odpowiedzialności’. Czasom za 
poľityku można odpowisti IP13

odprawa ‘nabożeństwo’. Odprawa w cer-
kwi jes od piŵnoczy AK20

odprawlaty ‘odprawiać (nabożeństwo), 
dok. odprawyty. Tam byƚo nabożeństwo, 
odptrawľaƚo sie PW12. Cerkoŵ hrekokatoƚycka, 
a tam ne odprawľajut w tamťi już stari. Maje 
toj śwaszczennyk dwi parafi ji, i tak zaŵtra tu, 
o dewiaťi odprawy MK20

odprawyty zob. odprawlaty
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odprowadżaty ohyda 

odprowadżaty ‘odprowadzać’. Chƚopci 
odprowadżali ďiwczata. To toty szto mały 
daleko, ta chƚopci iszłi, razom sia otprowadżali 
HW25

odpuchnuty ‘przestać być spuchniętym’. 
Korowa pokal ne odpuchƚa, ta kopaƚa K-4

odpust ‘odpust’. Odpust tam raz do roka 
byƚ. U nas byƚo seƚo Mrokowa i tam ťiż odpustы 
bыƚy PK23

odrazu ‘odrazu’. [W nowym piecu] odrazu 
pałyły, no IP13

odrizaty zob. odrizuwaty
odrizuwaty ‘odcinać; odpiłowywać’, dok. 

odrizaty. Totы pniakы to bыly takы: hrubyj 
kľoc odrizanyj... PW12. Kawaƚok [kiełbasy] 
zawsze tam odrizuwały szto dnia taky, jak 
uważały OK21

odrubaty ‘odrąbać’. [Głowę kurze] odrubaƚ 
i już JS18 → rubaty, narubaty, wыrubaty, 
zarubuwaty

odśpiwaty ‘odpowiedzieć śpiewając, 
odśpiewać’. Diŵkы chƚopcim śpiwaƚy, a chƚopci 
odśpiwaƚy K-4 → śpiwaty

odtałe ‘stąd’. [Wieźli zmarłego na saniach?] 
Może już odtałe, ja już ne znam. Oplicza... 
taka tu była kantka o, otale i tu bыł drik jak 
nazywały PW12 

odtamal ‘stamtąd’. Odtamal de sia nebo zemľi 
trymat IP13; też odtamtal. Starszы totы didowe 
odtamtal wyorałï si rowok OK21 → stamal

odtamtal zob. odtamal
odtikaty ‘odciekać’. Nasypaly toho syra, 

i ne dusyly ho, lem wiszaly na sztosï, żeby ono 
samo swojom syƚom odťikaƚo K-4 

odtыkaty ‘otwierać, odtykać’. Byƚa taka 
ďira ẘyrizana, o może jak toto o, ta toto 
odtыkaly, żebы tam iszczy toto takы, taka 
czad iszƚa na ťim PW12. Wożnycia bыƚa taka, 
i maƚa taku ruczku, ï tam sia odtykaƚo IP13

odyjty 1. ‘odejść, tu: wyciec’. Żymtycia 
odyszƚa OK21 2. ‘o chorobie: przejść’. Metaly 
mi hrokы i odyszƚo mi. Wыpyƚ, to z toho uoh-
nia, i toj wodы wыpyƚ, i mu odyszƚo, pomohƚo 
JS18 → ity

odzywaty sia [d-z] ndk., dok. odozwaty 
sia 1. ‘odzywać się’. Tota już sia ne odzywat 
nïcz [o jajku – pisance] HW25 2. ‘odpowiadać 
(o echu)’. De sia hoƚos odozwaƚ, to si worożyłi 
tak, że z toj storonы seƚa pryjde kawaľer HW25

odżerty (?) ‘tu: wyciągnąć (?)’. Chŵoryj 
jem bыƚ, hoƚowa mia boľiƚa... i toto gaz, tot 
z wodы, toto odżer mi, i poťim im zdrowyj 
byƚ JS18 → wrokы

oframuwania ‘szalunek’. Taku swyniu 
do peca wstawyly, taku z doszczok, oframu-
wania JS18

ohen 1. ‘ogień’ 2. ‘żar’. Ohen wyhornuƚy 
z peca MK20. Metałi toto ohen, takie uhľa 
pałene do wodы OK21 → kłasty ◈ tychyj 
ohen ‘mały ogień (żar)’. Tu takyj byƚ prypecok, 
szto nam napaƚyƚy tu, pryhornuƚy ohen i na 
takym tychym ohny jeszcze sia idƚo waryƚo, 
bandurkы sia waryƚy MK20

ohnyk ‘węgiełek’. Jeden uheľ roztoŵcze na 
dewiat tych takыch ohnykiŵ JZ22

ohrity zob. ohriwaty 
ohrity sia ‘zagrzać się’. Moƚoko sia ohriƚo, 

musiƚo sia ohrity tak o, żeby sia ne zwaryƚo 
MK20. Naľały moƚoka do horcy... ono sia 
ohriƚo OK21. Klag sia wыsuszыƚo i tak sia 
dawaƚo do moƚoka, trocha sia ohriƚo MP23

ohriwaty ‘ogrzewać, podgrzewać’, dok. 
ohrity. Moƚoko sia ohriƚo, musiƚo sia ohrity 
tak o, żeby sia ne zwaryƚo MK20. Trochu tak 
toto [garnek] pid pałeniskom dostawaƚo, szto 
ohriwaƚo ï tak sia hotowiƚo OK21

ohurkы ‘ogórki’ ◪ Ohurkы już sadyły 
deinde, ale towdï sia i ohurkы rodyły, a teper 
sia ne chotiat rodytï szoś. O tak na dobrij zemłi 
desi tak, pereważni koƚo chыżы, koƚo chыżы, 
de bыƚo, maƚ chto jako taku ľipszu, uprawłenu 
zemľu, no to tam sobi sadyły OK21. Znaly 
kwasyty ohurkы K-4 → kwasyty

ohwariaty ‘obgadywać’. Złist [zw-] to 
nedobryj czƚowek, win ohwariat czƚoweka, 
ľapa, omawľat K-1

ohyda ‘ohyda, ohydny’. Jak wы powidate 
o tym pyjaku, to taki ohыda JZ22

Slownik gwary wsi Bartne.indb   125Slownik gwary wsi Bartne.indb   125 2016-02-25   17:41:422016-02-25   17:41:42



126

ohydnыj olijarnia

ohydnыj ‘ohydny, wstrętny’. Ohыdnyj to 
tak, to toto wszыtko. Wszыtky totы ohыdnы 
tak nazыwajut JZ22

oj ‘oj, ojej’. Oj tak IP13. Oj, toho to ne 
skażu, zabyƚa, zabyƚa MK20

okap ‘okap’. Buduwały z takыma stri-
chami, okapami – take zadaszыnia bыƚo zo 
sztыrioch storin naokoƚo OK21 

oko zob. oczы
okopuwaty ‘okopywać (rośliny)’. Dzio-

baly, okopuwaly, wszыtko motыkamï PW12
okrasty okraść’. Nas zƚoďije okraƚy paru 

raz MK20
okrip [?] zob. krip
okruhłыj ‘okrągły’. Na toto derewo daƚ 

taku okruhƚu, piwokruhƚu, tu bыƚo riwne, 
piwokruhƚe IP13. Syr takyj byƚ okruhƚyj, to 
sia zwaƚa pľaskanka MK20. Młinec... pid 
spodom jeden kamin, a z werchu druhыj, ale 
bыƚ dopasuwanyj, okruhƚyj OK21. Taki ƚadny 
[wa-] okruhƚy twar ma, cy ďiƚka cy baba K-1

okrutyty ‘okręcić’. Bыƚa taka kudziľ dere-
wiana, ľiska taka, okruczene łen bыƚ, ï sia tu 
priaƚo. Na ruci si tak skrutiƚa woƚosia o, i tak 
si okrutïƚa tu, to sie nazywaƚo chimľa. Tыma 
nawoƚokami sia okrutiƚo, czornыma, ƚanni tu 
HW25 → krutyty, naokrutyty

okstyty ‘ochrzcić’. Chrestyny czasom bыły 
zaraz jak oksztyły [!] ďitynu PW12 → kstyty

okrыwało ‘okrycie’. Na pecu spaly, tam 
maly okrywalo jakosy JS18

okrыwaty sia ‘okrywać się’. Jak tepƚo byƚo, 
to ne treba byƚo sia okrywaty JS18

okuty 1. ‘okuć’. [W pługu] łem toto derewo 
bыƚo okuty blachom IP13. Tam tot stupeľ [!] 
byƚ okutyj tam żeľiza, żeby toto toŵkƚo JS18 
2. ‘podkuć (?)’. Daŵno ľude konï ne mały, 
ne byƚo koŵaľa, żebы okuƚ, any nycz AK20

olij ‘olej’. Oľij, oľij takyj, szto doma ťiż 
robyłi. Z łenu bыƚ oľij PW12. Iszczy oľij, oľi-
jom sia mastyƚo, oľijom no MK20. Ja iszczy 
daju soły, try ƚyżky oľiju MP23 ◪ Byƚa taka 
oľijarnia i spuszczaly tam, jak prïchodyl już, 
ta jak teper, pist, to już iszly. Paru maƚo stupu, 

to toŵkƚy, muka sia robyƚa z toho. No ji tak 
sijaly, i poťim muku tam totu wezly do oľi-
jarni, nu ji spuszczaly. Z takoho pľacka, jak 
obkrowuwaƚa, to byƚa ľitra toho oľiju, to sia 
kapustu mastyƚo, teper onï robľat pokust tyj 
z toho oľiju JS18 ◮ Oľij, z łenu sia natowkƚo 
toho, bыłi takы stupы specjalny do toho. Doma 
jak prywezłï, perewaryłï, tot makuch, szto 
zostaƚ z toho łenu... oľij wыdusïłï, a makuch 
zostaƚ, to towkłï, dawałï dla chudoby do siczkы, 
nawet smaczne barz bыƚo dla chudobы, a oľij 
bыƚ barz dobryj, tot łenianyj. To paru ľitor 
tak, że bez jake dwa, try misiaci to starczыƚo 
dos toho, bo to bыƚo takie tuste do tohꞌo, byƚ 
smaczniszyj, ne takyj oľij jak... OK21 ◮ Oľij 
z lenu. To suszыƚy tot len, moƚotyt sia ho ne 
daƚo, bo nym sia zaľepi mƚynec, lem toŵkƚy 
w takыch stupach, toŵkƚy, sijaƚy tu muku... 
Do toho de robľat tot oľij, to win dawaƚ do 
tyj mukы wodы, i tam treba misyty ta jak 
kisto na haluszkы, i dawaƚ na taku blachu 
totꞌo, i tam hriƚ toto, do jakoj temperatury to 
ja już tam ne znam, hriƚ, miszaƚ toto, i poťim 
dawaƚ do sukna, i do tyj oľijarni, i tam abo na 
śrubu byƚo o to, szto wыtyskaƚo, a jak nie to 
klynы takы bыƚy, i oľij ťiuk PK23 ◮ Doma, 
tam w Bortnim, to my sijaƚy ƚen i tot ƚen 
sia zberaƚo, toŵkƚo, i sia z tych simenok sia 
wpuszczaƚo... Byƚa taka chata [!], szto byƚa 
oľijarnia, i sia oľij robyƚo z toho. I tot oľij sia 
perewaryƚo doma, i tak my toj oľij wżywaƚy 
h nas MK20 → jidżыnia

olijar ‘olejarz, człowiek zajmujący się 
tłoczeniem oleju’. Byly majstrowe, byly oľi-
jary, to byƚa oľijarnia, byly take peŵno try 
w Bortnim MW23

olijarnia ‘olejarnia, prasa do wyciskania 
oleju ze lnu’. Byƚa taka oľijarnia i spuszczaly 
tam JS18. Oľijarnia... to wszыtko bыƚo swojej 
robotы PW12. Byƚa oľijarnia i sia oľij robyƚo 
MK20 ◪ Bыƚ takyj majster, szto produkuwaƚ 
[!] tu oľij, z łenu sia natowkƚo toho, takoj 
mukы, łenu, bыłi takы stupы specjalny do 
toho, ï potim iszłi do nioho, ï win maƚ taku 
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ołosia opowidaty

oľijarniu znate, ï toho oľiju tam zrobyły paru 
ľitor z łenu, ï to dobre bыƚo, naprawdu smacz-
nyj tot oľij bыƚ OK21 → olij

ołosia zob. wołosia 
ołupyty ‘zdjąć skórę’. Treba było znymatï 

tak, oƚupytï korowы PW12 → łupyty, znymaty
ołыsyty ‘wyłysieć’. Łыsynu [wы-] ma, 

już ƚыsyj [wы-] oƚыsiƚ [ow-] K-1 → łыsыj
omaczaty ‘moczyć’. Jak pryjszƚy do chыżы, 

to wszыtko omaczane, ośniżene K-4
omasta ‘omasta, okrasa’. Makuchы to taka 

omasta byƚa AK20
omastyty ‘posmarować’. To sia mszыƚo, 

poťim sia omastyƚo, i obilyƚo sia hlynom, jak 
persze byƚo JS18 → namastyty

omawlaty ‘obgadywać’. Złist [zw-] ohwa-
riat czƚoweka, ľapa, omawľat K-1 

omerznuty ‘zbrzydnąć’. Furt muszu chodyty 
i robyty, i robyty, już mi sia toto omerzƚo JZ22

omołotyty ‘wymłócić’. Jak już bыƚo omo-
ƚoczene, no to to towdï tohꞌo, zberałi, wytria-
sałi OK21→ mołotyty 

omыwaty ‘obmywać’. „Tы bыstra 
wodyczko, omыwasz pisok i kaminia, omyj 
że mene ot wsioho boľinia” [zaklinanie] MK20

ono nieodm. ‘to’. Tota pewnycia z kame-
nia i piznijsze obƚożena tыm, hłïnom, trawoj, 
ono tak ƚadni obrosƚo. Ono [mieszanina gliny 
z plewami] jak zaschƚo, tak trïmaƚo piznisze, 
no OK21 

onuczы ‘onuce’, lpoj. onucza. A na nohach 
kerpci, onucza PW12. Zymno było, morozy 
byly, ta naokrutyƚ to onucz, ta byƚo tepľinsze 
[!] JS18. Kierpci, nawoƚokы, onuczы. Biƚy 
onuczы, biƚy onuczы tak, aż potaľ o, i tak 
tыma nawoƚkami sia okrutiƚo, czornыma, 
ƚanni tu HW25 → kerpci, nawołokы

opad ‘opad, opadnięte liście’. W osenï ta 
jak teper jest, opadы, łyścia, toto iszły hrabałï 
OK21

opaluwaty ‘opalać, osmalać’. [Zabitą kurę] 
potim czыstyły, opaľuwały jakos tam... pere-
ważni opaľuwały, no ji oczыstyłi, i na rosoƚok 
OK21

opałaczka ‘korytko wydłubane do wia-
nia zboża’. Taka opaƚaczka bыƚa, opaƚaczka 
toto korыtko wydubane takie, to nazywały 
opaƚaczka MK20. Wzialy toho wiŵsa druśľak 
do takoj opaƚaczky zwaly, to byƚo na muku, 
tak sia zwaƚo opaƚaczka, to derewiane byƚo 
K-4 → korыtce

opałaty ‘podrzucać dla nadania odpo-
wiedniej formy’. [Korыtko] Abo chlybiŵcza, 
to ťiż tak bыƚa, taka łem na chľib bo sia tam 
opaƚaƚo chľib [najwyraźniej: ciasto na chleb], 
ta jak mïsoczka, tak bыƚo ŵыrobłene MW23

opariaty ‘wyparzać’, dok. oparyty. (Skoru) 
z korowы treba było het ƚupytï... opariaƚy tak 
horiaczom wodom PW12. [Kurę po zabiciu] 
opariƚ horiaczom wodom JS18 → paryty, 
wыpariuwaty

opata zob. łopata
opeńkы ‘opieńki (grzyby)’. Opeńkы ros-

nut ťiż AK
oplicza ‘bluzka z rękawami (wyszywa-

nymi), bez kołnierzyka (ze stójką)’ ◪ A tu bыƚo 
oplicza biłe, ne bыła bluzka, łem takie bыło, 
taka tu była kantka o, otale i tu bыł... drik, a tu 
kantka, tak bыo dookoƚa okrojeno, czasamy 
bыły takы falbankы, a czasamy tak prosto. 
A toto opľicza jak nazywały, to byƚ lniane. 
Biłы opľiczata. Dawno to ďiwky tak chodyły 
jak i babы; tu mały opľiczata PW12. Westka 
toto normalni tak, jak teper totы bluzoczkы 
sut, szto z konirykami, i ne rozpinana, łem 
tak tu kus bыƚa, takie mama nazywałï opľi-
cza. Starы ľude, mama tak zwałï moji, twoji 
napewno, opľicza HW25 → bluzka, westka

oporosyty sia ‘oprosić się’. Śwynia sia 
porosyt, sia oporosyƚa PW12

opowidania ‘opowiadanie’. A to z opowi-
dania ja czuƚa tak PW12. Ne do opowidania 
jakie to byƚo weseƚe IP13 

opowidaty ‘opowiadać’, dok. opowi-
sty. Ja ne opowim. Ja to ne opowim, bom ne 
wiďiƚa PW12. Babo, opowidż jak tы bыƚa 
chwora! Ï potim były weczirkы jak prudcze 
pani opowim IP13. Opowidały, że zabyƚ 
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opowidy osibne

MP23 → powidaty ◈ ne do opowidżenia 
‘nie do opowiedzenia’. To ne, ani nie do opo-
widżenia, jak robyły PW12

opowidy ‘zapowiedzi’. Po opowidiach już 
sia szыkujut na wesiľa, no JZ22 ◈ kryczaty 
opowidy ‘ogłaszać zapowiedzi’. Treba opo-
widy kryczaty poťim, u was „zapowiedzi”, to 
u nas opowidy poťim kryczat JZ22

opowisty zob. opowidaty
opuchnuty ‘opuchnąć, spuchnąć’. Waƚy 

nazywaƚy, szto tak opuchne korowa jak sia 
wyteƚyt K-4

opysaty ‘opisać’. Desi toto tam jes opysano 
wszыtko. Tam szыtko opysane jest OK21 

oraty ‘orać’. Sia sadyƚo het do horы, de sia 
oraƚo. Teper ne oriut tak daleko PW12. Pƚuhom 
oraly, takym jak teper oriut JS18. No ta orały: 
kto ne maƚ konia, maƚ dwoji bыkы, jedny takы 
meńszy, druhy bilszy, to bilszyma orały, a tyma 
meńszyma boronyły AK20 ◪ Orałï marec, kwi-
ten, maj. Pƚuhom orałï, orałï woƚamï kołysï. 
Towdï oraƚ, sijaƚ rukami i rukami moƚotïƚ. 
Buďjak orały: ï w horu-dołynu ï na piperek. 
A ja na zachodi wyďiƚ taki pƚuh, bo tam ťiż 
starynne toto bыƚo, że win sia perewertaƚ 
tu, na tij ladieri, w dołynu oraƚ, no znaczыt 
[w] dołynu, a jak bude do horы, to sia mu 
perewernuƚ pƚuh zas, ï zas ïszoƚ tou samou 
borozdou ï skybu zas kƚaƚ tak, ałe w nas toho 
ne bыƚo. W nas normalni oraƚ dokoƚa zahonu 
tak, jak jem powidaƚ, o, ta jak tu, potal. Ï na 
wyszniu storonu mu skƚadaƚo skybu. A jak 
w dołynu, to ťiż oraƚ w dołïnu i w horu. Orały, 
sijały, zberały ï moƚotiły cipami. Orałï kinmy 
już teper... a dawno bыkamï. Pƚuhom orały. 
Orało sia jak zahonы bыły postawłenы. Ï na 
piperok sia oraƚo, szto skyba ïszƚa ï w totu, 
ï w totu storonu. Ï oraƚo sia ï w dolynu, to jak 
bыƚo, ï orałi na zahonы. Naprykƚad prypusme 
że, no szыrszyj zahin ne bыƚ jak do desiat 
metry, desiat metry, tak takyj bыƚ... zahin 
no. A jak oraƚ skƚadom to sia, to oraƚ tam-
tot zahin, i tot to już sia mu zƚożыƚ, już maƚ 
zahin IP13. Orały pƚuhom. Susid zo susidom 

sia o jeden den orałi tomu, a druhyj den zas 
susidowy OK21 → wыoraty, zoraty ◈ oraty 
na piwperek ‘orać w poprzek, na poprzek’. 
Bud’jak orały: ï w horu-dołynu ï na piperek. 
Ï na piperok [!] sia oraƚo, szto skyba ïszƚa 
ï w totu, ï w totu storonu IP13. Jak tak o na, 
to na piẘperek pereważni, na piẘperek oraƚy 
wszytkы AK20 ◈ oraty na staji ‘sposób orki’. 
Jak kus tak byƚo spadysto, to oraƚ tak, to sia 
zwaƚo staji AK20

oreł ‘orzeł’. Oreƚы lmn. PK23
organы ‘organy (w kościele)’. Po poľskï 

hrajut organы, a naszi ne hrajut JS18
orich ‘orzech’. Ľiska, szto orichы rodyt 

takie OK21
orichowыj ‘orzechowy’. Ono pereważni 

takы temny (koľor) robyły, to zełenyj, to jakysi 
inszыj, takyj orichowyj OK21

orka ‘orka’. Barz sobi pomahaly, w orci 
pomahaly, jak ktosy ne mih si poraditi PW12

orkыsz ‘orkisz (odmiana jęczmienia)’. To 
iszczy takyj orkisz sijały, orkisz sia nazыwaƚ. 
Ale to bыƚo takie twerde zerno, szto straszni 
bыƚo tiażko moƚoty toto PW12. Sijały jarec, 
tam tak i pszenycu; kołysi iszcze takie byƚo 
zerno, szto ho teper już ne je – uorkisz. Takyj 
bыƚ podibnyj do jarca, ałe podibnyj bыƚ do 
pszenyci IP13. Ï bыƚ takыj, podibne do psze-
nyci, orkisz nazywaƚ sia, a to barz, barz twerde 
bыƚo, takie do tohꞌo, ale sijały, z toho robyły 
muku OK21

osadnyczka nowsze? ‘osadniczka, osoba 
przesiedlona’. Tu susidka, znaczыt osadnyczka, 
jest od Jasƚa tam IP13

oseredok ‘środek, środkowa część’. Totu 
upu na bik, a totы pancakы sia rozczyniaƚy, 
już jak byƚo ƚem oseredok z toho taki, toto 
można byƚo zhotowity MK20

osibne ‘osobno, oddzielnie’. Sypanec sia 
stawľaƚo osibne. Każdyj wszыtko osibne płatyt 
IP13. Mały osibne take pobuduwany, takы 
nazywały sia sypanec OK21; też osibno now-
sze? A denekotrы to małï pobuduwane osibno 
takы pewnyci OK21
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osibno oszukuwaty

osibno zob. osibne 
osidłyty nowsze? ‘osiedlić’. Były tam 

[w Legnicy] osidlenы IP13
osin ‘jesień’. Osin, w osenï PW12. Ľije 

w oseny. Osiniom to iszczy pidpeńkы zberałï. 
Ony (pidpeńkы) rodiat teper osiniom IP13. 
W osenï ta jak teper jest, opadы, łyścia, toto 
iszły hrabałï OK21. W oseny padaƚa jaworïna 
HW25 ◈ osiniom ‘w jesieni, jesienią’. Osiniom 
to iszczy pidpeńkы zberałï IP13 ◈ na osin 
‘jsienią, w jesieni’. Braly karpeľi na osin PW12

oskubsty ‘oskubać’. Kuru... oskubsty PW12. 
Jak piria jest, ona maje taku hыczku. I toto 
sia oskuba z toho JS18. Potim jak sia stne, to 
sia oskuba het już MP23 → pidskubuwaty, 
skubsty

osłabłenыj ‘chory’. Osƚablenyj żoƚudok 
mam, szto ne pracuje mi, szto muszu braty... JS18

oskard ‘oskard, rodzaj kilofa’. Braly oskard 
taky, kuly mlyńci desy tam po inszych seƚach 
IS23

osnowa ‘osnowa’. Adyk tыch ściuk byƚo abo 
trï, abo sztыrï, jak chto napriaƚ, treba bыƚo 
znati szыtko toto kilko pustiti na osnowu PW12

osnuwaty ‘snuć’. Treba bыƚo osnuwaty 
totu priadżu PW12

ostanok ‘pozostałość’. Totы ostankы: toto 
oľij wydusyły, a totы makuchы ostały AK20

ostatnij ‘ostatni’. Dawały takyj daszok na 
uostatniej [łacie], na sam konec, tak, żebы 
tam ne laƚo. Rajbaczka sia nazywaƚa, to bыłi 
zrobłene abo z derewa, a ostatnie już bыłï 
z blachы OK21

ostatok ‘ostatek, koniec’ ◈ od poczatku 
do ostatku ‘od początku do końca’. [Opowie-
dzieć] treba szыtko ot poczatku do ostatku 
K-4 ◈ na ostatku ‘na koniec’. A potim, na 
ostatku już, na Jordan, to już robyły tak zwa-
nyj ƚamarek IP13

ostaty ‘zostać’. Win tam dałe iszczy ostaƚ 
pid tom sosnom AK20. Wszыtko-zme wyśpi-
wały, łem [...] jej ostaƚ MP23

ostawyty ‘zostawić’. No uostaw mnie toto, 
bo żem wszыtko uopowiƚa PW12 

ostorożni [-ńi] ‘ostrożnie’. Staryj jak bude 
ostorożni żыty, wыżыje za to IP13

ostorożnыj ‘ostrożny’. Kto ostorożnyj 
jes... IP13

ostryczы ‘ostrzyc’. Maleńkы byłï ďiti, to 
ostryhli tak o, starы didы tak chodyłï ostryżenы 
HW25

ostryty ‘ostrzyć’. Sam kłepaƚ totu kosu, 
ostryƚ, no i kosyłi OK21 → wыostryty

ostrыj ‘ostry’. H nas bыƚa taka ostra trawa 
PW12

osty ‘łuski ziaren zboża’. Jak persze moƚoly 
owes, to osty take bыly PW12. Jarec i owes, 
dwi czastï toho byƚo, szto osty maƚ, no ji dwa 
raz presijaly K4 → łupa, otrubы

osuha ‘gnijący osad na kiszonej kapu-
ście’. Kapustu do boczkы; jak byƚo zymno, ta 
ne treba byƚo toto zberatï, totu osuhu, bo sia 
zrobyt taka osuha zymuẘatyj [?] JS18

osudyty ‘osądzić’. Najpersze sud bыƚ, nas 
osudyły MW23 → sudyty

oświaszczaty ‘poświęcać’. Potim jak 
postawyły [dom], to znowu uoświaszczały 
TW22

oświdczaty sia ‘oświadczać się, prosić 
o rękę dziewczyny’. Chotiły sia żenïti, no to 
sia towdy oświdczały HW25

o swoim zob. swij
oszczadnыj ‘oszczędny’. Jake oni, jake 

one oszczadne IP13 
oszczadżaty sia ‘oszczędzać (się)’. Lude 

sia oszczadżajut z paľo IP13
oszepłanec ‘mający zmierzwione włosy’. 

Oszepƚanec taki JZ22 → oszepłanыj
oszepłanыj ‘mający zmierzwione włosy’. 

[Jak maje brydki wołosy, merwu taku?] Ta 
osepƚanyj, osepƚanyj taki paskudny, ne o chre-
stianyn, ne poczesze, ne toho, oszepƚanec taki 
JZ22 → oszepłanec

oszukaty zob. oszukuwaty
oszukuwaty ‘oszukiwać’, dok. oszukaty. 

Hwariu, że ktoś me oszukaƚ AK20. I sia 
dawaƚy robyty, cygańci, oszukuwaƚa ich AK 
→ cyganyty
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oszust paciurkы

oszust ‘człowiek mówiący nieprawdę’. 
Oszust JZ22 → oszustysko

oszustysko ‘mówiący nieprawdę’. To cygan, 
oszustysko, bo powist hƚupotu, a ľude idut 
i perechodiat, a win powidaƚ, że mosta ne je 
JZ22 → oszust

oś ‘oś’. [Wóz] derewiane osi maƚ IP13
otawa ‘trawa odrastająca po pierwszym 

koszeniu’. Raz tu kosyly, [druhyj?] ne byƚo 
szto kosïtï. Otawa byƚa, korowы sie pasly JS18

otec ‘ojciec’. Ta jak ďity witcia pidskubujut 
z hroszы MP23 → nianio

otec chrestnыj zob. chrestnыj otec
oteplaty nowsze? ‘ocieplać’, dok. oteplity. 

Pczoƚы chockoly hpaly jak pryszla zima, bo 
jich tam peŵno malo chto otepľaƚ tak, żebы 
otepliti tak, żebы to ne bыƚo studeno PW12

oteplity zob. oteplaty
oteplinia nowsze? ‘ocieplenie’. Hłïny potim 

dawały, tak wyriwnały riwno, to już take 
otepľinia bыƚo z toho OK21

otesaty ‘ociosać’. Persze tesaly, bo to musyt 
bytï derewo otesanï; otesaly i jak otesaly; to 
toŵdy sia braƚ do budowy JS18 → tesaty

otrubы ‘otręby, łuski ziaren zboża, uży-
wane na paszę’. Daszto dawaly: to soly, to 
dachto ẘotrub. Otrub duże ne bыƚo u nas 
PW12. Pszennï otrubы PK23 → osty

otwir nowsze ‘otwór’. Win znaje, aha, tiƚko 
tu maje bыtï otwir IP13. Taku skromneńku 
kuchniu, to dwa takы otworы, bľacha OK21

otworyrty ‘otworzyć’. W Gorlyciach tam 
kożdyj den sklepy otworene JS18. Musiƚa–m sï 
dweri otworyti, żebы mi iszƚo powitria MP23

owariaty ‘obgotowywać’. Bandurы owa-
riane take, że treba poczystyty, owariane, 
poczystyly, pomastyly masƚom K-4

owes ‘owies’. Pekły takы, oj takyj tońkyj 
chľib, z wiwsom byƚo, z wiwsom. Sia moƚoƚo 
w żarnach, o, z wiwsom sia moƚoƚ. Bilsze toho 
wiwsa sijały tato. To łem z wiwsa robyły totu 
(kesełyciu), z wiwsa PW12. Pereważno owes 
sijały, owes. Ja maƚ zas po czwert żыta i do 
wiwsa szmaryƚ IP13. Wiwsa i żыta [tu: mąki] 

dodaƚo sia, do młïna ne chodyƚo, łem sia moƚoƚo 
w żarni MP23 

owoczы ‘owoce’. W tym roci nedobry 
owoczы, nedobry i jabka i hruszkы MK20

oznaczaty ‘oznaczać, znaczyć’. Nanaszko 
oznaczaƚ zastupcze rodyczïw IP13

ozeraty sia ‘oglądać się’. Wy sia iszczy oze-
rate na moƚodych, szto moƚody robiat, anï sy 
wypyty, any sy pośpiwaty, anï pohulaty IP71 
→ pozeraty, zazeraty

ozymыj ‘ozimy’. Jak ozïme żыto, to sijaly 
na osin PW12. Żыto ne je takie ozyme, czasom 
ne wыtrïmaƚo AK20

ożenyty sia ‘ożenić się’. Źľi zrobyƚ, że sia 
ożenïƚ z Poľkom. Moja mama pryszƚa do kraju 
ta ji sia ożenyƚ mij nianio MP23. Chƚop jak 
sia ożenyƚ, to już musiƚ bajusa nosyty. Daki 
tam, szto maƚ doma zemľu, mih sia ożenïti 
HW25 → żenyty sia, pożenyty sia 

ożnycia zob. woznycia
ożыna ‘jeżyna’. Ożыna to czernyci sia 

zbera, no to to czernyci na nij rosno [!] JZ22

P

pachnuty ‘(ładnie) pachnąć’ ◪ Pachne ne 
nazыwaly, lem tak powidaly że sino pachne. 
To ji ne pachƚo, bo to taka kustrycia byla, 
taka, takie neƚadne sino byƚo, toto any ne maƚo 
zapachu nyjakoho. A takie byƚo iszczy tak koƚo 
domu, tu bƚyże, no to tam bыƚo dakie takie kwi-
tia kuzy [?], to takie pachƚo, ale takie tam z toho, 
jak my nazywaly werchы, tam już jak toto i ne 
pachƚo tam. [...] ne nazыwal, że pachne PW12

pacia ‘prosię’. Zabyƚ pacia PW12. Na torh 
chodyłi z korowamy, z paciatmy, z kińmy 
OK21 → paciatko 

paciatko zdrobn. ‘prosiątko’. Żentyciu 
to ƚem paciatkim już dawaƚy MK20. Ï tam 
jedno cy dwoje paciatok chowałï tak dla sebe 
OK21 → pacia

paciurkы ‘paciorki, koraliki (ozdoba)’. 
Paciurkы nosyły rozmajite: czerwene koraľi 
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paczisnыj pancak

tak duże... Ne tak duże nosyły basanunok, ałe 
pid borodu tu do tыch paciurok to dawały tak 
tu, pid gorset PW12. Paciurkы nosyly, jak chto 
ľubyƚ, to maƚy i teper majut pojedne takыch, 
biƚe i czerwene, syni JS18 → korali

paczisnыj ‘pacześny, zgrzebny (z gru-
bego płótna)’. Paczisne to bыƚo tak zwane, 
z kƚakiw, to jes toto druhe priadywo. No to 
w łenianim to chыba tam do cerkwi, a tak to 
w paczisnym chodyły IP13. [Spodnie] łenianы 
abo paczisznы, a paczisnы to już bыƚo hirsze, 
z takej, hirszoho materiaƚu, a łeniane to bыƚo 
deľikatnisze. Towdi bыƚo wszytko takie z toho 
łenianoho abo paczisnoho, to toto takie, że 
twerde bыƚo do prania OK21

paczka ‘paczka, opakowanie’. Driżdżi 
kupuwały, paczku driżdżi, to już sia tiszyłi. 
Paczku sztyrioch kupuwaƚo IP13

padaty 1. ‘opadać (np. o liściach)’. W oseny 
padaƚa jaworïna HW25 2. ‘padać – o desz-
czu, śniegu’. Letyt śnih, abo padat śnih 
PW12. Śnih padat AK20 3. ‘padać, ginąć 
(np. o pszczołach)’. Hneskы pczoƚы padajut 
PW12 → wpasty

pak ‘potem’. Jak kus skosyly, ta wiazaly 
pak samy JS18. Tak jem w Nimciach, i bыƚam 
ciƚu wojnu, a pak mы iszłï jak Ruski pryjszoƚ. 
Tam na Ukrajini to sia żenyły [z innymi], 
a pak sia rizały MP23 → potim

pakuwaty ‘pakować, układać’. Jak tato 
iszoƚ z takыma dыrwamy na prodaj, to na 
dыrwa sia pakuwaƚo tam (jafыrы) MK20

pala ‘opał’. Lude sia oszczadżajut z paľo, 
mы mame paľu za darmo, bo mы mame na 
swojim IP13

palunoczka ‘wódka (w pieśni weselnej)’. 
I idut śpiwajuczy: dajte wy nam paľunoczkы, 
zrobylyzme z ďiŵky żenu, wedeme jo pocze-
plenu K-4 → wudka

pałec ‘palec’. (Jafыrы) zberały palcmï 
wszыtko IP13 

pałenysko ‘palenisko’. Trochu tak toto [gar-
nek] pid pałeniskom dostawaƚo, szto ohriwaƚo 
ï tak sia hotowiƚo OK21

pałycia ‘laska’. Żebы ne tota paƚycia, to bym 
piszƚa MK20 ◈ drużbiwska pałycia ‘laska 
drużby proszącego na wesele’. Drużbiŵska 
palycia K-4 → pałyczka

pałyczka zdrobn. ‘laska drużby, zapra-
szającego na wesele’. Drużba sidaƚ na konia, 
kapeľusz zo stonżkom, paƚyczka h rukach 
z sokыrkom taka K-4

pałyty ‘palić’. W pecu sia pałyƚo, w tim 
chľibowim, i to szto dnia sia palyƚo i chľib szto 
dnia lude pekły IP13. Jak sia h pecu palyƚo, 
to dweri byly otworenы i studeno byƚo JS18. 
Potim h pecu paľu, na bľachы kƚadu, i sia 
pecze MP23 → napałyty, spałyty

pamiat ‘pamięć’. Takie sia śpiwaƚo rozma-
jite, no ja pani ne wytƚumaczu, bo ja z pamiatï 
ne znam PW12 ◈ za mojoj pamiati ‘jak sięgnę 
pamięcią, za mojej pamięci’. Za mojoj pamiati 
sia sadyƚo het do horы. A do Osika to chodyły, 
jak już za mojej pamiatï PW12 → tiamka

pamiataty ‘pamiętać’. Iszczy jak ja 
pamiatam, to iszczy bыłï łenianы obrusy. 
Ale pozabыła, bo toho ne pamiatam PW12. 
Ałe totu husku żeby-s ne zabыƚa pamiatatï 
IP13. On tak ľipsze pamiatat iszczy MK20. 
Jak ja pamiatam, iszczy to toho koniryka ne 
bыƚo, łem take o, taka obszыwka jak teper 
HW25 → tiamyty

pamiatka ‘pamiątka, pamięć’. Prajnikы 
dawałi, to jes tak na pamiatku, na śmich IP13. 
[W podwalinie] taka bыƚa wыdobana ďiroczka 
i tam takы monety ťiż stawľały na pamiatku 
TW22. Ja mam ja iszczy bľuzku taku, tam 
jenna szыƚa i tutaj na pamiatku se mam, ƚadni 
na maszыni wszыta, ma i konirïk, korotki 
rukaw HW25

pan 1. ‘pan, właściciel ziemski’. Do pana 
chodyły do Sankowy IP13. Na desiatyj snip jem 
kosyƚa: dewiat panowy, a desiatyj sobi MP23 
2. ‘mężczyzna’. Totы panowe, szto chodyły na 
toto [na zabawy] IP13

Pan Bih zob. Bih
pancak ‘pęczak (kasza jęczmienna 

–  jaglana)’. Na poƚudne dakы pancakы 
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pani mołoda paru

hotowyły, pancak, pancakы PW12 ◪ Pancakы 
to jest, podtoŵkaƚo sia h mƚynach jarec, i tota 
upa posijaƚy mama, i totu upu na bik, a totы 
pancakы sia na takim ťim rozczyniaƚy na ťim, 
już jak byƚo ƚem oseredok z toho taki, toto 
można byƚo zhotowity tak, czy zo slyŵkami, 
slyŵky suchы, to hruszkы suchы tam sia daƚo 
i dobre, abo z moƚokom MK20

pani mołoda ‘panna młoda’. Sia zaczaƚo 
wesila h pani moƚodoj, jak zwałï moƚodyci 
HW25 → mołoda, mołodycia

panknian ‘mieszkaniec Pętnej’. Panknian, 
panknian – jak z Panknoj OK21

panna ‘panna, dziewczyna niezamężna’. 
Tak popid ľis stajankы, a tam noczuwałï 
pannы, ďiwkы, a kawalerы tam iszłï, tam 
na weczer bыƚ śpiw, ohni kƚały IP13

paperowыj ‘papierzany’. Wziaƚ z pape-
rowyj miszok ï napysaƚ MP23

papir ‘papier’. [Kwiaty] ẘykraẘuẘaly 
z papiria PW12

para1 ‘para’. Jednoho konia si zihnaƚ do 
moho, od susida tam, para kony IP13

para2 ‘para wodna’. Sztosi takie szmarytï 
do tы ẘodы, żebы dobri para iszƚa PW12

parad nieodm. ‘piękny, elegancki’. To toho 
parad sklep ï tak bilsze IP13

paradnycia ‘ładnie ubrana, strojnisia’. Aƚe 
sia uberat kras, taka kras, o, to paradnycia 
jide, no, tak nazywaƚy, że paradnycia K-1

parafi ja ‘parafi a’. Maje toj śwaszczennyk 
dwi parafi ji MK20

parastas ‘parastas, nabożeństwo za zmar-
łego, odprawiane w dzień śmierci i pogrzebu’. 
Ksiondz prychodyt, to wse do hmercia, kto sï 
żыczыt; i parastas odpraŵlat AK20

parcela ‘parcela, działka’. A toto zależыt, 
chto jaku maƚ parceľu OK21

parchы ‘parch, choroba skóry’. Parchы 
ma K-1 → parszыwыj

parenyna ‘parzone siano, słoma, plewy’ 
◪ Sino, soƚomu; jak maly za szto, no to robyly 
taku parenynu z to poƚowo, poƚoŵa, no. Take 
korowы szto bыły dijne, to tym korowam 

takie dawaƚy, skorsze moƚoka dawaly. Daszto 
dawaly: to soly, to dachto ẘotrub, toto jak 
persze moƚoly owes, to osty take bыly, totы 
osty tam wыmiszuwaly, no żebы korowa ziƚa 
i żebы moƚoka skorsze daƚa PW12

pariwka ‘rodzaj łaźni parowej przy lecze-
niu konia’ ◪ Chtosy doradyƚ, żebы robytï taku 
pariŵku mu, pid brih stawiatï sztosi takie, 
żebы paruwaƚo, a z werchu nakrыtï, no i tak 
robyly i pomohƚo toto. A tu w wodu sztosi takie 
szmarytï do tы ẘodы, żebы dobri para iszƚa: 
jakie żelizo, abo kamin, abo rozihrite, i toŵdi 
paruwaƚo, a tu bыƚo z werchы nakrыte, i to 
sia toto kroŵ rozihriƚa, i pomohƚo mu potim, 
no PW12

parobok zob. starыj parobok
parszыwыj ‘mający parchy’. Już ne nazy-

waly że parszыwyj, bo to ťiż obraza, że parchы 
ma, ƚem tak, że ma takie jakysy śľidy tam, 
o, że ne wadnyj, bo jakby tak o, i twar ma 
parszыwu taku, parszыwu, to już byƚa ťiż 
obraza, ne nazywaƚy tak; tak medże sobom 
jakby tohꞌo K-1 → parszыwыj

partycia 1. ‘obszycie, pasek’. No ji, 
i z peredu fartuch takyj bыƚ, z peredu far-
tuch, z dołyny była taka partycia szыroka 
biƚa. Partycia nazywały, taka szыroka biła, 
o taka o. Totы szto take bыłï z partyciamï to 
sia nazywały fartuchы PW12 2. ‘rondo, sze-
roka krawędź, obrzeże’. W kurnych chыżach 
w tim misci, bo potal dыm sidaƚ, tak, tu desï 
tak to bыƚa taka partycia, bыƚa tak partycia 
wyrobłena, wыskrebtana, baba chotiƚa żebы 
ji bыƚo ƚadni, ta wыskrebtaƚa tu o, a potym 
dыm sidyƚ IP13

paru nieodm. ‘parę, kilka’. Maƚe misteczko, 
paru domiƚ bыƚo PW12. Jakbы prytysƚo, to si 
kupyt paru metri bandur. Za paru czasi[w] 
koniowï pereszƚo IP13. Po paru rokach OK21. 
Połotno moczыłi h rici, i na berehach pro-
sterałi, i paru razy denno tak. Łen kƚały toto 
na połi iszczy paru dniw HW25 ◈ paru raz 
‘kilka razy’. Gazda musiƚ iti paru raz z fl asz-
kou, żebы poczestuwaƚ IP13 
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paruwaty pasty

paruwaty ‘parować (o wodzie)’. Chtosy 
doradyƚ, żebы pid brih stawiatï sztosi takie, 
żebы paruwaƚo PW12

paryty ‘parzyć’. Paryly tak poƚoŵu, tam 
daszto dawaly do tej poƚoŵы. Kuru to paryƚy 
kropom PW12. [Zabitą kurę] paryły wodom 
ï skubłï OK21 → opariaty, wыpariuwaty, 
zaparyty sia

pas ‘pas’. Nawołokы z czornoj wowny... 
i takы pasy ƚannы mały na nohach HW25 
→ pojas

pasenыj ‘spasiony’. Mы zme radyly ta, 
że win byƚ pasenyj, win brich ma weƚykyj, 
briszysko pustyj o K-1

paserb ‘pasierb’. Paserb, lmn. paserbы K-1
paserbycia ‘pasierbica’. Paserbycia K-1
pasika ‘pasieka (ule)’. Taku welyku pasiku 

maƚ PW12. To pczoƚы, to pasika tam jest, 
pasika sia zowe JS18

paska ‘babka wielkanocna’. Ja sam tiamľu, 
jak jem moƚoƚ doma tu, o, na pasku IP13. A na 
Weƚykden to paskы pekƚy; paskы, to znate 
jaka paska, to jes takyj weƚykyj chľib takyj o, 
toto hpekƚy mama MK20. Pered Welykod-
niom mama napekły, paskы pekli, paru pasok 
takыch welykыch, i na Welygden h noczы 
iszlï do cerkwi, to brałi śwatïti jednu pasku 
do koszыka HW25 → pasoczka

paskudnыj ‘paskudny, niedobry, zły’. 
Czasami wyjdut cy kuriata, cy husiata, to 
wыjdut ƚadni a czasami sie wszыtko takie zro-
byt paskudne PW12. Takы paskudny druhyj 
oczy maje, wrażlywy takы, szto win perejme 
czƚoweka i dostane hrokы JS18. Paskudnyj 
tot chƚop cy baba K-1. [Od kozy] moƚoko jes 
paskudne WG

pasmo ‘pasmo’. Treba bыƚo znaty kilko 
pasem tam ma pitï, na jedno pasmo kilko 
nïtok, na jedno pasmo iszƚo dwadcet cztery 
nitkы, i tak sia wiazaƚo, i jak sia nawiazaƚo 
dwadcet tыch pasem, to sia nazywaƚ ƚokot. 
Łokot – jak bыƚo dwadcat pasem PW12

pasoczka ‘mała paska – babka wielka-
nocna’. [Duże tych pasok?] duże, no takы 

welyky; biľsze zo dwi, takych menszych biľ-
sze, a iszczy tak, żeby jak pekly, ta już na poly 
oraly, to już trea byƚo jednu maƚu pasoczku 
nesty na pole hen dľa tych, szto oriut, sijut 
K1899 → paska

pasoczok zob. gałunok, pasok 
pasok, zdrobn. pasoczok 1. ‘pasek, trok’. 

[W zapasce] ne sznurkы, pasoczkы chыba, 
paskы, paskы. Dwa takы paskы, szto sia... 
bыłi popryszыwany na tыch bokach i sia 
z druhej storonы zawiazaƚo. Czuha – bez 
seredinu pasok bыƚ OK21 → pojas 2. pasok 
‘pas, pasek czego’. Zemľi małi takы paskы, 
to sia nazywaƚo czwert poľa, to byƚo dwadcet 
sztyri morgы HW25

pastuch ‘pastuch’. W ľiťi czeba byƚo pastu-
cha, choc staryj pastuch bыƚ, ale musiƚ popa-
sty PW12. Pastuch musiƚ korowы pasty i na 
dojdżu MK20 

pasty ‘paść’ ◪ Czƚowek korowы pas. Druhij 
raz tu sia ne kosyƚo, w nas pasły. W ľiti pasły 
tam, w tamtij storoni i w tij, ałe na pereminu. 
Jedno ľito pasły tam, sia zwaƚa toƚoka, a tam 
sia zwaƚa carïna, na druhyj rik pasły tam. 
Znaczыt tam toƚoka, a tu caryna bыƚa, tak o. 
To lude chudobu pasły na tim spilno, cy win 
maƚ try prutы, try prutы to jest... Czwert, 
czwert riľi, to mы, w nas tu byƚa czwert. Het 
tak jak, jak wïdno okom teper siahneme, to 
bыƚo chƚopskie połe, paswysko, cï koszыnia, 
jak powidam. Raz w rik toƚoka tu, raz tu uo. 
Jak już pokosyły, to perehaniałï, doroha bыƚa 
popid samyj ľis i perehaniały tu. Tam mały 
take stajankы, stajni. O takы chlewkы, ałe 
postawene denekotrы dobri, bo ťiż kыczkom 
dobri nakrыtы, tam maƚ takie planterce, tam 
spaƚ, tam korowы chodyt dojitï. Na ciƚe ľito... 
Tak popid ľis stajankы. A tam noczuwałï 
pannы, ďiwkы, a kawalerы tam iszłï, tam 
na weczer bыƚ śpiw, ohni kƚały, śpiw, takie 
hiwkania, jaki to bыƚ, to prekrasne. Piseńkы 
takы śpiwały, to ne można bыƚo peresƚuchatï, 
to bыły lude obdarene hoƚosom. Pereważno 
moƚodы noczuwałï, noczuwałï i chƚopczыska 
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pasuje/pasuwało pczoła

tam. A to noczы korotkы, ta pereśpiwaƚy prawi 
ciƚu nicz IP13. Pasły ďity korowы takы tam 
HW25 → popasty, wыpasaty, stajanka

pasuje/pasuwało ‘pasuje/pasowało’. Tot, 
szto robыƚ, to win pereważni sam si tam toto 
obstro... strojiƚ [kamienie] tak, żebы mu 
pasuwaƚo OK21

pasuwaty ‘pasować’. [W gontach] rowok 
z jednej storony bыƚ hrubszыj, a druhoj sto-
rony bыƚ tońszyj, i pasuwaƚ do toho rowka, 
ï ono już tam ne ľaƚo OK21

paswysko ‘pastwisko’. To bыƚo chƚopskie 
połe, paswysko cï koszыnia IP13 ◪ Pasty, na 
paswysko. Pasty, znaczy na pole. Pastuch. 
Czasem meńsze ďity, a jak ne byƚo komu, 
to i chocchto pas, bo treba bыƚo popasty, bo 
w zymi sia w stajni dawaƚo, a w ľiťi treba bыƚo 
pastucha, choc staryj pastuch bыƚ, ale musiƚ 
popasty. Wыhnatï na pole. Abo wыhanialy 
abo je wыhnaƚ na pole, abo tak, rozmajiťi, 
jak pidchodyƚo. Wыhnaty na pole, treba bыƚo 
hnaty korowы na pole, treba piti z korowami. 
Jak iszoƚ z nyma, no to: treba pity z korowami 
na pole. Jak za mojoj pamiati, to sia pasly 
z chudobom uci tam, na paswysku, de korowы 
tam i uci bыly. Ni, ne chodyly uci; tam sia 
pasly de i korowы. Koni tam sia pasƚy. Kińmy 
biľsze ľude robyly, no, ta jak była robota, ta 
sia koni ne pasƚy, a uci sia pasly wse, tam de 
i korowы PW12 ◮ Tam iszƚo tak: jaƚiŵkы 
i bыkы. Korowa jak sia kiepsko dojiƚa, to 
jej tam daƚy na paswysko, na tohꞌo. Ja musiƚ 
dojity uci. Ja dojiƚ i w takim kocioƚku ruskim-
-im nosiƚ domiŵ toto PK23 → pasty

pasza nowsze? Chudoba hoƚodna bыƚa 
dobri, hƚopïƚa tak skoro paszы. Żerty to paszы 
dawatï. Paszы szto dľa chudobы PW12

patelnia nowsze? ‘patelnia’. Pateľnia 
pateľniom. To sia zwaƚa pateľnia i po poľsky 
i po ruskï. jak pateľnia to pateľnia, ńi? JS18. 
Patelni bыły, a daŵno to były takы rыnkы 
AK20 → rыnka

patыczkы ‘zapałki’. [Ohen zrobyty?] 
Patыczkы JZ22

patыczok ‘drewniana szpilka do włosów’. 
Krutïłi takы chimľi, to zo zadu zaƚożыƚa si taki 
patyczok, i koƚo toho patyczka si tak krutiƚa, na 
ruci si tak skrutiƚa woƚosia, o HW25 → patыk

patыk 1. ‘patyk’. Bыƚ takyj krestyk zrob-
leny o, z patыka takoo PW12 2. przen. ‘drąg, 
chojak’. Tam za takыj patыk [na Zachodzie 
żeby zabrać/kupić] stojaƚ ľisnyczy, i za sosnu, 
i pozeraƚ, tak IP13 → patыczok

pazurы ‘pazury’. Ŵoŵk tak der pazuramy 
tut, zadnima nohamy PW12

pczeli ‘pszczeli’. Pczeľi wosk TW22
pczoła ‘pszczoła’. ◪ Pczoly maly pojednы, 

bohatыch szto... to pojiden taki bыƚ nauczytieľ 
[!], tak maƚ duże, taku welyku pasiku maƚ. 
Nawet ja sie wыchowaƚa pry tыch pczoƚach, 
ale mij tato ne trymaƚ. I to totы pniakы to 
bыly takы: hrubyj kľoc odrizanyj i w seredyni 
bыƚo ẘыdobano wszыtko tak, no totы kraji 
zostaly takie o, i bez seredynu bыƚ takyj krestyk 
zrobleny o, z takoo patыka z takoo, no i tam 
jakosï totы pczoƚy tam o, i sobi tam ľipily tot, 
ŵoszczыnu, ale i ne pidberaly, ne wыberaly ta 
jak hneskы wыberajut, tak bыƚo. Ony narobyƚy 
już to, pniak taki bыƚ może szыrszy jak toto, 
o takie dookoƚa, i tam nosyly, jakosï sï ulipyly 
samy tam totu ŵoszczыnu tak, i nanosyly tak 
do uľu tak jak medu poŵno, tak że zalipyly tak. 
A tu taki bыƚ wchid, takы dwerci bыly z jednoj 
storonы, no o tak, z hrubszoj storonы, no aż 
tak toŵdy, tato wziaƚ wыbraƚ toto, wыrizaƚ 
totu ŵoszczыnu het z tыm medom, i tak na 
mysku wыtopyƚ, i tot miud takij bыƚ. Ale to 
szto, toto bыƚo raz na rik to, bo inaksze ne 
robyly, lem tilko tak. Ja za moho tata, ony maly 
lem try takы pniakы nazywanы, pniakы, ale 
to byƚ takij kľoc odrizanyj zo zhniƚoho takoo, 
szo w seredyni bыƚo zhniƚe, wыdobanyj i takы 
try totы pniakы maƚy. To tak ťilko dla sebe 
toho medu wzialy. No to ja takie pamiatam. 
A ľude już potim robyly pniakы takы jak czeba, 
i ramkы, i hneskы wszytkы takы majut. Ja 
zapamiataƚa, to takie bыƚo: rizaly tam raz 
h liti tot miud, ale tak zo wszыtkom z tom 
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pec perdyty

suszom, i tak o topyƚy, i na likarstwo doma 
bыƚ. Nichto toto nigde ne prodawaƚ. I susiďiŵ 
pohostyly. Ja ne znam, cy choruwaly toŵdy, 
cy ne choruwaly, ony teper chorujut, teper 
jakysu majut chorobu taku, jakas haleroza 
sie nazywat cy szto, padajut. Hneskы pczoƚы 
padajut. Chockoly hpaly jak pryszla zima, ta 
hpaly, bo jich tam peŵno malo chto otepľaƚ 
tak, żebы otepliti tak, żebы to ne bыƚo studeno. 
To jak sia perezimuwaly, to sia perezimuwaly 
a jak ni, to hpaly. Ne bыƚo tak o, żebы to toto 
otepľaty ta jak PW12. Bыƚy i takы pniakы, 
że takie lem same derewo i dziura w derewi, 
i taki uƚyj bыƚy JZ22

pec ‘piec’ ◪ Pec bыƚ w tamti chыżы, pec 
bыƚ tu [na Zachodzie], ałe z tamtej storony 
bыƚo otwier [!] do peca i tak już teper to byƚ 
już nowoczesne. Doszka taka byƚa koƚo peca, 
a pid tom doszkom to zwanyj zapecok. Na 
pecu spały i h pecu. I w pecu, jak tot bыƚ takyj 
pec wełycz, szto jak jem byƚ chƚopec takyj, 
już dobri pamiatam, tom se piszoƚ tam, to 
byƚ pec takyj pieruński, tak powim, pecysk. 
Tam se sidasz, tam zo zadu, a jak sia pryszƚo 
z pola, neraz zmerz tak, w kuti, to zwały kut, 
tot kut, tot koƚo peca, to w kuti, to sï nohы 
do peca tam daƚ. Kołysï to nawet ƚachы sia 
nabijaƚy, bo to ľije w woseny, czƚoek korowы 
pas. Pekły chľib szto dnia, w tim pecu, w tim 
wełykim, no IP13. Tam sia pałyƚo, chľib pekƚo 
ï hotowyƚo. H pecu paľu MP23. Dity spały 
i po tыch ƚawkach i na prypecku i na pecu 
HW25 ◈ pec chlibowыj. W pecu sia pałyƚo, 
w tim chľibowim IP13 ◈ pec byty ‘bić, ubijać 
[‘robić’] piec’. Jak już pobuduwałï [chyżę] 
to pec byłï. Pec były z hłïny, pidƚożyły takie 
derewo, o, zaraz [pokazuje], derewo, ï teper tu 
na toto derewo daƚ taku okruhƚu, piwokruhƚu, 
tu bыƚo riwne, piwokruhƚe, i nakƚaƚ na toto, 
o tak, doszczeczok, ï bjut IP13. – Pralnikami 
MP23. – Ta de pralnïkamï, kyjankы [‘pałki’] 
bыły. Ony totы prajnikы zberały po poticzkach 
ï tam kƚaƚy, nabyły tot pec, do peca i hłynu 
byłi. Ï nabyły tot pec... hłynu prykładały, mały 

takы kyjankы. Chƚopci pryszły, kawaľerы 
bыti, a ďiwkы kopały hłïnu, to bыƚo śpiwałï, 
ta to bыƚo, no ne do opowidania jakie to 
byƚo weseƚe. Potim już jak nabyły tot pec, 
to majszter piszoƚ tu, z peredu, bo już maƚ 
het obyto doszkamï, bыły w taku platformu. 
Tam protiaƚ, de uważaƚ, de ďira ma bыti, ï 
toto, swyniu, toto pidwałe tam iz dweryma 
od peca, już sia w pecu palyƚo, iszczы komïna 
ne bыƚo, łem prosto kurna chыża taka, od 
razu pałyły no, w nicz tot pec wыsoch IP13 
→ chыża [punkt: pec]

pecysk[o] ‘wielki, ogromny piec’. To byƚ 
pec takyj pieruński , tak powim, pecysk IP13

peczы 1. ‘piec’. Chľib pekły sam, sami. Ałe 
pekły ne tak, jak hnesky peczut, pekły takы, 
oj takyj tońkyj chľib PW12. Pekły zwanu 
adzыmku, z tыch bandur. Kapłuna pekły 
IP13. A na Weƚykden to paskы pekƚy MK20. 
Tom hpekƚa chľib, tak o. Hneskym wstaƚa 
o czetwertij rano, peczы. Ï sia moƚoƚo, ï w każ-
dyj den sia pekƚo chlib MP23 → wpeczы, 
wpeczы sia, wыpeczы 2. ‘piec, parzyć, 
palić’. To tak, jakbym h ohnï trymaƚa, tak 
mia straszni pekƚo AK20

pełenka ‘pieluszka’. Pelenka nazywaly, 
pelenka K-4 ◪ No ji do toj pelenkы, do sere-
dyny, poƚożyƚy iszczy zo dwi takы miakszy, 
bo leniana to kus za twerda. No to z koszuľi, 
z dakoj, takie, no daƚno h nas ne byƚo tak 
poƚotna takoho, może h miści ji byƚo, ale na 
seľi ne byƚo, to zakrutyƚy popid totu ruczku 
tak, i druhu tak, i o pid pleczky toto, tot konec, 
nożky zwiazaƚy i tu taku, krajka byƚa, takie 
byƚo jak pas, lem doŵhy y tu zakrutyƚy het, 
i do nih, i tu zamotaƚy K-4

perchaty ‘powiewać (?), szumieć (?)’. Druż-
kowe małi czerwenы basanunkы, owiazane 
koƚo kapeľucha tak, tak daleko tu het, tak 
pirchaƚa; tak per... perchaƚa, tak jak jiszoƚ to 
tak tam HW25

perdyty ‘wypuszczać gazy, pierdzieć’. Tak 
i teper robľat wszыtko: i jadiat [!] (kapustu), 
perdiat JS18
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pereberaty perekrыwaty

pereberaty ndk., dok. perebraty 1. ‘prze-
bierać, ruszać’. Nohamy sia pereberaƚo [przy 
krosnach] JS18 2. ‘przebierać, wybierać 
zbędne elementy’. Posmotryƚy do nioho cy 
dagde kamenyka ne je, perebraƚy, tak sia 
nazywaƚo: treba perebraty zerno kotre mate 
dobre uoczy, perebraƚy K-4

perebuduwaty ‘przebudować’. Mы tam 
już rozwałyły toto, a perebuduƚały tu IP13 
→ buduwaty

perebudyty ‘(dobrze) uwędzić’. Soƚonynu 
solyly i taku budyly w dыmi, żebы sia pere-
budyƚa PW12 → budyty, sołonyna

perechodyty ndk., dok. perejty 1. ‘prze-
chodzić, przekraczać’. W noczы tak perecho-
dyły hranycu. Ï tam noczuwaƚ, ï zas druhu 
nicz perechodyƚ. Hneska perejty ne moż IP13. 
Jak jedna nytka ľeży koo druhoj tam pereple-
tana, to ona maje take, szto ona tam musyt 
perechodyty tak o JS18 2. przen. ‘przechodzić, 
mijać, kończyć się’. Sztosym zle, źľi ziƚ abo szto, 
abo hladam eteru, machnu, i już, ï perechodït. 
Boľaczkы ľiczыƚa, no ałe ono potim pereszƚo, 
no bo perejde. Ja tu to porobyƚ na zachodi, to 
już pereszƚo trydcat piat rokiw IP13 3. ‘prze-
chodzić, przesiąkać’. Tam szыtko pereszƚo 
dыmom MW23; też prejty ‘przejść’. Czasami 
sia dagde preszƚo de na insze seƚo OK21 → ity

perechołodżynia (?) ‘przeziębienie’. A to 
to pereważni, ja tam to perechoƚodżыnia, 
zapalïnia. [A to tak kazały dawno?] Tak, 
pere... perechoƚodżыnia, zapalïnia, to tohꞌo OK

perecidyty ‘przecedzić’. (Wiwsiana muka) 
podkыsƚa tak o, na pecu dagde ï towdi pere-
cidyły i hotowyły tak PW12. Wziaƚam i na 
takie sytko toto wszytko perecidyƚam MK20

pereczы (?) ‘przewiązać’. Ne tak duże 
nosyły basanunok, ałe pid borodu tu do tыch 
paciurok, to dawały tak tu, pid gorset, do 
paciurok, perehłï i pid gorset PW12

pereczыtuwaty ‘odmawiać (w całości)’. 
[Psałter] to take jest knyżka i ciƚu knyżku 
pereczytuwujut [przy zmarłym] PW12 
→ czыtaty

pered1 ‘przód’ ◈ z peredu ‘z przodu, od 
przodu’. Z peredu fartuch takyj bыƚ, z peredu 
fartuch. Czepec bыƚ wыszыwanyj z peredu 
PW12. Majszter piszoƚ tu, z peredu. Ne 
z peredu sia dojiƚo, zo zadu IP13. Ja z peredu 
dojiƚa MP23 ◈ na peredi [-ďi] ‘z przodu’. Pec 
ťiż bыƚ bytyj z hlynы, a na pereďi bыƚo, tot 
komyn jak nazyẘaƚy PW12

pered2 dla określenia czasu 1. ‘przed’. 
Pered wojnom. Tu pered wojnom sklepы bыły 
PW12. Pered wijnom OK21. A sto dwadcat 
zƚotыch, no to można bыƚo pered wojnom 
kupyty maszыnu do szыcia MP23 → do 2. dla 
określenia położenia ‘przed, wobec’. Ja potrafi e 
sia pered Nimciamy wytumaczыtï IP13 ◈ na 
pered ‘wcześniej’. Żebы na pered z takыm si ne 
zapoznaƚa sia tak, żebы ne maƚa ďitinы HW25

peredaty ‘przekazać’. No ale ja teper pere-
dam [rozmowę] na żenu, a ja pidu zazriti 
na korowы IP13

perednij ‘stojący z przodu (naj)ważniej-
szy’. Jak sia ďityna wrodyƚa, to za kuma pro-
syły szisnadcet kumiw, to bыƚo totы perednы 
kumы IP13 → kum

peredwczera ‘przedwczoraj’. Peredwczera 
PW12

perehaniaty ‘przepędzać, przenosić pasie-
nie bydła na inne miejsce’. Jak już pokosyły, 
to perehaniałï, doroha bыƚa popid samyj ľis 
i perehaniały tu IP13

perehoroda ‘przegroda’. Pľit – tak sia 
perepľitaƚo, ale ne znam cy byly try totы 
perehorodы, cy dwi, try peŵno bыƚy, szto 
iszƚa tak tota dranka tu i tam, i zas tu PW12

perejty zob. perechodyty 
perekonania ‘przekonanie’. Dla pereko-

nania to wyjde, zaraz bude kłykaƚa na nych 
[kury] ï pryjdut IP13

perekrutyty ‘przekręcić’. Zrobyłï takie, 
nazywały poweresƚo, perekrutyłi na poƚowinu 
i to, i tym zawiazaƚa OK21 → krutyty

perekrыwaty ‘kryć na nowo’. Sypanec jes 
z wercha, jest iszczy solomom krыtyj, ałe budu 
perekrыwaƚ bo, bo już protikat IP13 → krыty
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perekrыwka pereważno

perekrыwka ‘pokrywka (rozdzielająca ?)’. 
Dzwiniata... perekryŵkы byly i wkryŵkы byly 
i toto i jedno na druhym poskƚadany JS18

perekstyty sia ‘przeżegnać się’. Pred obra-
zom perekstyƚ sia AK20

perekupyty ‘przekupić’. Tak wszыtko pere-
kupłene IP13 

perełetity 1. ‘przelecieć’. 2. przen. ‘prze-
mknąć’. Samochid perełetiƚ IP13

pereływaty ‘przelewać’. [W studni] wыtiah 
na horu, no perelywaƚ (wodu) do druhoho 
widra, bo to bыƚo takie prïkute, żebы ono sia 
ne wtopyƚo OK21

peremina ‘zmiana’. W ľiti pasły tam, 
w tamtij storoni i w tij, ałe na pereminu IP13

pereniaty ‘przejąć, przechwycić’. Takы 
paskudny druhyj oczy maje, szto win perejme 
czƚoweka i dostane hrokы JS18

pereniaty sia ‘przejąć czym, przesiąknąć 
czym’. Sało budyƚy, to tak trymaly, tak ono 
same tak pereniaƚo sia JS18

perenosyty ‘wynosić, mierzyć’. Czwert 
perenosyƚa peresicznoho trydcet metri szыroka, 
a dowha bыƚa od hranyci tam IP13

pereplitaty ‘przeplatać’. Pľit... sia nazywaƚo 
pleta, tak bыƚo o, odtale tu bыƚo dano, a ot, 
no tak sia perepľitaƚo PW12

pererizaty ‘przepiłować’. Łatы jak żыrdi 
pererizati, pererizaƚ OK21. Toto derewo musiƚy 
pererizaty ciƚe MW23 → rizaty

pererobyty ‘przerobić’. Ïszczy bыƚ tot 
komyn, i takï pec tam bytyj doŵhïj, aż piznińsze 
[!] toto-zmy tak prerobyƚy PW12

pererwa ‘przerwa’. Ľis teper okruhƚyj rik 
tnut bez pererwы OK21

peresicznoho ‘przeciętnie’. Czwert pere-
nosyƚa peresicznoho trydcet metri szыroka, 
a dowha bыƚa od hranyci tam IP13

peresłuchaty ‘nasłuchać się’. Piseńkы 
takы śpiwały, to ne można bыƚo peresƚuchatï 
IP13

perespanka ‘kobieta mająca nieślubne 
dziecko’. A ona perespanka, taka szto już ma 
maƚe, to perespanka JZ22 → zradka

perestaty ‘przestać’. Korowa perestaƚa sia 
dojiti. Perestaƚ-em pałyti. Sia ho ne dawaƚo 
do użыtku dobroho, pokal ne perestaƚo sia 
stïnatï [o kurastrze] IP13. Perestaƚo ho bolity 
PK23. Narazi zme robyƚy ty swedry, teraz zme 
perestaƚy K-4

peresuwaty ‘przesuwać’. Ï toto, znaczыt 
si, peresuwaƚ IP13

peresuwaty sia ‘przesuwać się’. [W bronie] 
bыƚa taka ďira, i tu ďira, ï ona jak iszoƚ w jednu 
storonu, to peresuwaƚa sia tak, a w druhu 
storonu znow peresuwaƚa sia w druhu sto-
ronu OK21

peresyłyty sia ‘przepracować się, zmę-
czyć się zbytnio’. Kin... tiażko tiah, i tak sia 
peŵno peresïlyƚ i sia mu zrobyly tak guzykы 
het PW12

peresыp ‘wsypa’. Treba zrobyty ji perynu, 
bo bude iszƚa z domu to ji peresыp kupuwaƚy. 
Peresыp, to wsypowe K-4

pereszmaryty ‘przerzucić’. A na kotru ne 
byly zƚы, to raz dwa jej pereszmarïƚ, szto ne 
zdonżyƚy jej wыbyty K-4 → szmaryty

pereśpiwaty ‘prześpiewać’. Pereśpiwaƚy 
prawi ciƚu nicz IP13 → śpiwaty

peretiahnuty ‘przeciągnąć, rozciągnąć’. 
Taka drabyna bыła het, tak peretiahnena od 
kraju do kraju PW12

perewaryty ‘przegotować’. Tot oľij sia 
perewaryƚo doma MK20 → waryty

pereważni [-ńi] ‘przeważnie’. Mƚynec pere-
ważni w komori sia trymaƚo AK20. Biłyły 
wapnom pereważni. Zberałï moch takы, pere-
ważni pid derewamy rosƚo take. Derewo tesałi, 
pereważni sosna. Żałï pereważni jak misiać 
śwityƚ OK21. Pereważni telata rizaƚy na dwa 
tyżni PK23. Pereważni babы znałï totы wrokы 
zmituwatï. Pereważni totы weczirkы to bыłi 
h pości HW25 → pereważno

pereważno ‘przeważnie’. [Zmarłego] no -
syły pereważno, nosyłï PW12. Pereważno ľude 
żыwyły sia swojim. Tam pereważno w każ-
dim seľi je, bыƚ (pan). To bыƚa taka baba 
pereważno, szto boľaczkы ľiczыƚa. W nas tu 
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perewernuty peryna

to pereważno rohate: korowы, woƚы, znaczyt, 
dawno IP13 → pereważni

perewernuty zob. perewertaty
perewernuty sia zob. perewertaty sia
perewertaty ndk. ‘przewracać’, dok. pere-

wernuty. Sino hrabaƚy, hrabaly, perewertaly, 
żebы wыschƚo PW12. (Sino) perewertaty treba 
byƚo. Ŵaƚkы potrias, jak byƚo hrubo, to iszczy 
raz perewernuty. Jak perewernuƚ poťim hrabaly 
do krijdы takyj JS18. Iszły tam z hrabeľinkami 
ï pidsuwałi pid tohꞌo, pid to toto, waƚoczok ï 
perewernułï na druhu storonu. Rozstełyły, ï bïłï 
po tim, jak już uważałi, że już tohꞌo, to perewer-
tałi na druhu storonu, i znowa po tim bïłï OK21

perewertaty sia ndk., dok. perewer-
nuty sia 1. ‘obracać się, przewracać się’. 
A ja na zachodi wydiƚ taki pƚuh, że win sia 
perewertaƚ tu, na tij ladieri, w dołynu oraƚ, 
no znaczыt dołynu, a jak bude do horы, to 
sia mu perewernuƚ pƚuh zas IP13. Daly h 
hoƚowu toporom, szyja sia perewernuƚa JS18. 
Bыƚo perewernene derewo AK 2. ‘przewra-
cać się, tarzać się’. Kazaly, że sia sczemerïƚa, 
ona toŵdy sobom toŵkƚa, tak sia kaczaƚa, 
perewertaƚa straszni PW12 3. przen. ‘ginąć, 
umierać’. Teper kurы zdыszut, lude kupujut 
i toto propada wszыtko tak, perewertat sia 
i już PW12 → propadaty, skapnuty

perewodżaty ‘przeprowadzać, prowadzić 
(dokąd)’. Jak kin dostaƚ kolku, no to terly 
i perewodżaƚy. Daƚeko ity tak wtoŵdï koniowi, 
jak win sia toŵcze... aƚe jakbы sia toŵk, to 
bы ne wыtrymaƚ... prowadiat daleko PW12

perewozyty ‘przewozić (tu: szmuglo-
wać)’. To towdï na kila toj kropky, to jak tu 
buduwały, za tu chыżu, szto toto perewozyły 
[przez granicę] IP13

perezymuwaty sia ‘przezimować’. Pczoƚы 
jak sia perezimuwaly, to sia perezimuwaly 
a jak ńi, to hpaly PW12

pereżыty ‘przeżyć’. Jakbы prytysƚo, to si 
kupyt paru metri bandur i pereżыje. Pereżыłï 
lude wszыtko IP13. To już sorok wisem rokiw, 
jak mы pereżiłi razom HW25 → żыty

perohы ‘pierogi’. Chlib bыƚ o, ji i totы 
perohы już pry kinci dawaly PW12. Perohы 
byly JS18; też pyrohы. Narobyłi pyrohiw 
HW25 ◪ Z mukы to robyƚy perohы. No mukы 
zamisyt sia. Muku sia zamisyƚo tak o, jajko 
sia wbje do toho jiszczы, rozkaczat sia na 
sťiľnycy o, i wыbywat sia zo szkľankom tam 
to takы totы, kaczaƚka, i treba tam abo sыra, 
abo bandurы. Sia pohrużaƚo totы bandurы iz 
sыrom, i tam cebuľkы, tuszczu, i wыmiszaƚo sia 
z sыrom totы bandurkы, i do tыch, szto każu, 
do tыch... Pyrohы dobrы bыƚy barz. Pohrużaƚo 
sia bandurkы, a to taka bыƚa koƚotoŵ, o. Cho-
czete widïtï koƚotoŵku taku? MK20

persze 1. ‘wpierw, wcześniej, dawniej, 
na początku’. Persze ne bыƚo takych ƚachiw 
szыtыch, poƚotna kupuwały i szыły samы. 
Persze tu nazywały gamba, oczы, oƚosia 
PW12. Persze, dawno za Austryji, tilko 
woƚamy lude robyły. Chыż? – persze bыƚa 
jedna. Mы iszcze po kus robyły i bыkamy 
ï koniom; a tak to persze to bыkы PW13. 
Tiażko persze bыƚo, tiażko HW25 2. ‘naj-
pierw, po pierwsze’. Bo dakoły persze to pro-
sto, wybyły pec IP13. Persze ne dwuji dawaƚ, 
łem jak ne znaƚ czыtaty, to buh ho po rukach 
MP23; st. najw. najpersze: Najpersze sia 
priaƚo. Najpersze piszoƚ-em tam rano IP13. 
Najpersze sia toj proskurkы śwaczenoj ziƚo 
MK20. Chľib rozczyniam, najpersze zrobiu 
kwas MP23 → dawno

perszыj ‘pierwszy’. Persze priadywo to sia 
nazywało łen. Spidkы to sut perszy derewa 
IP13. Bыły perszы pƚuhы takы, no takы 
prymitywnы takы bыłï OK21

perun ‘piorun’. Perun bje PW12 ◪ Radiat, 
że perun byƚ, perunы bjut. Perunы bjut abo 
hыrmыt; jak tak leksze, to nazywajut że 
hыrmyt, a jak tak szto barz – striľat, no to 
powidat że bjut perunы. Blyskat; ne znam, 
żebы kazaly blyskawycia, lem blyskat PW12

peryna ‘pierzyna’. Na postely już starsze 
spaly, tak sia wkrywaly perynom PW12. To 
sia wыszƚo na pec, tam i peryny byly JS18. 
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pes pidczas 

Piria, to perinы to z toho robyłi. Każda jak 
ïszƚa zamuż, musiƚa mati tohꞌo, perinu OK21

pes ‘pies’. Pryszoƚ ŵoŵk i wziaƚ psa JS18. 
[Odgłosy]. Pes bresze PW12. Pes hawkat. 
Bresze abo hawkat IP13

petel ‘pytel, sito we młynie, przez które 
przesiewa się mąkę’. Z petlu z mukы IP13

petluwanыj ‘pytlowany, przesiany przez 
pytel (o mące)’. To bыƚa petluwana ï żыtna 
[mąka]. Petluwana MP23

petluwaty ‘przesiewać (o mące)’. Petlu-
wana, z petlu z mukы IP13 

petruszka ‘pietruszka’. Sadyły to mor-
kow, to czesnok, to jakeś tam petruszku czy 
koper OK21. Sijaly morkoŵ, petruszkы tam 
trochu K-4 

pewni [-ńi] ‘pewnie, oczywiście’. Ej chľib 
robyƚy doma, no ta peŵni MK20 → pewno

pewno nowsze ‘napewno, tak’. Takyj 
czornыj gaƚunoczok o, jak pani ma na ruci, 
ale użczyj pewno. Pczoƚы tam peŵno malo 
chto otepľaƚ PW12. Ta pewno. Pewno, że musyt 
kus sia obľiczыti IP13. A to hroszы pewno. 
Pajza, tak po naszomu, a po polskы to pewno 
Peľka MP23 → pewni

pewnycia ‘piwnica pod spichlerzem lub 
wybudowana oddzielnie; piwnica w domu 
murowanym’. Tam to śpiklir, to ťiż pewny-
cia ze spodu je JS18. Pewnycia JZ22. Tak ho 
wsadyłï do pewnyci za to, bo czыtaƚ se tot 
łyst MP23. Już nam dały jisty ï pryniały nas, 
no w taku pewnycu tam, dały nam pƚaszczы 
takы, szыneľi, żebы-zmy sia wkryły MW23 
◪ Pewnyci? To tam mame pid sыpancom. 
Pewnycia i sыpanec IP13. Wszыtky maly 
pewnyci. Bandurы byly, zerno byƚo, a byly 
taky nyskы, szto nad zemľom byƚo, pewny-
cia byƚa, a werchom prykryto, żeby sia ne 
laƚa na toju pewnycu, i tam bandurы byƚy, 
wece nycz ne byƚo JS18. Ja sam buduwaƚ. 
Normalni kamin na kamin i już. Jamu sia 
wыkopaƚo i towdï sia buduwaƚo w jami, 
tak że ona czaściowo [!] je w zemły. [Co 
tam trzymano?] Bandurы, karpeľi, morkow. 

Pewnycia jes obroblana z kaminia IP13. 
A denekotrы to małï pobuduwane osibno 
takы pewnyci, z kamenia na połï pobuduwałï, 
błysko od chыżы, tota pewnycia z kamenia 
i piznijsze obƚożena hłïnom, trawoj, ono tak 
ƚadni obrosƚo, że normaľni z pola dweri do 
tohꞌo bыły. Oni pereważni bandurы trymałï, 
bandurы, burakы, bo burakы sadyłi ťiż tak 
dla chudobы OK21 

pid1 ‘strych’. Tam ze [!] strichu i z podu, pid 
byƚ, i tam byƚa takie misce szto sia waľaƚo na 
stajniu i na chыżu JS18. Wыjd na pid! AK20. 
Sino kƚały na pid MW23 → hora

pid2 1. określenie miejsca z biern. ‘pod’. 
A pid totu chustku wełyku iszcze maƚu brały. 
Pid borodu tu do tыch paciurok to dawały tak 
tu, pid gorset PW12 2. określenie kierunku 
z biern. ‘pod’. Szmaryƚa pid mist toto pria-
dywo. Pryszłyzme łem pid horы. Pid nohы 
IP13 → popid 3. przen. dla określenia podle-
głości z narz. ‘pod’. Rыbы dawno ťiż bыly pid 
ochronom IP13 4. określenie czasu z biern. 
‘przed’. U nas śpiwajut takы piśni cerkownы, 
jak to ide pyd pist PW12 → do

pidberaty 1 ‘wybierać, podbierać’. Ne pid-
beraly, ne wыberaly ta jak hneskы wыberajut 
[miód] PW12 → wыberaty 2. ‘zbierać zboże 
za kosiarzem i wiązać je w snopy’. Chƚopы 
kosylï, babы pidberaly żыto JS18 ◪ I ona 
iszƚa ï pidberaƚa tak, o tu tu jednom rukom 
pid spodom, a druhom powercha, ï do sebe, 
jak już sia ji mistyƚo tilko do ruk, no to towdï 
już bыƚ snopok. Owes cy jarec to kosiłi już na 
waƚkы tak, to już żinkы ne pidberały OK21

pidbyty ‘zaprawiać (o zupie, kapuście)’. 
To sia zhotuje karpeľi, tota juha, ziaƚy mukы, 
tak pidbyƚy jak sia to zowe, pidbyƚy, i ťiż dobre 
bыƚo no MK20

pidchodyt/pidchodyło nowsze? ‘jest/
było wygodnie, zręcznie’. Abo je wыhnaƚ na 
pole, abo tak, rozmajiťi, jak pidchodyƚo PW12

pidczas nowsze? ‘podczas’. Ľisami zarosƚo 
pidczas toho, szto tiƚko zrobyƚ wysiedľinia. 
W tim czasi, pidczas wysiedľinia IP13 
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pidczыnyty pidwałyna

pidczыnyty ‘przygotować rozczyn, roz-
czynić’. Mama maly taki kẘas, i tak zamisyƚy, 
pidczыnyƚy tak w weczer MK20

pidduwaty ‘ciągnąć (do góry), przewie-
wać’. Powaƚa, w kotrij bыƚo wыrizane wożnycia, 
ï tam iszoƚ dыm, ï tam ho kus tiahƚo; bo jak 
bыłi dweri otworenы, to ho tak pidduwało, 
to iszoƚ tam MW23

pidhriwaty ‘podgrzewać’. Moƚoko sia staƚo 
ta jak zsiadƚe [!], i toŵdy sie pidhriwaƚo PK23

pidhrybok ‘podgrzybek’. Pidhrybkы, ale 
bys im skazaƚa, jak to sia suszыt tam MK20

pidkładaty ‘podkładać’. Tam toto śmitia 
hpadaƚo, i sia pidkƚadaƚo zas za drabynu, 
żebы o żerƚo PW12 → stajnia

pidkuwaty ‘podkuwać’. Kowaľ koni pid-
kuwaƚ TW22

pidlak ‘podły człowiek’. Za pidľaka ne, nech 
pani ne jde, za pyjaka, za pidľaka – ni IP13

pidlijszыj zob. pidłыj
pidłoha 1. ‘podłoga z desek’. Bыłï takы, 

jak chtosi maƚ w tim, na bojisku maƚ pidƚohu. 
Denekotrы mały ľisы, to mały pidƚohы; neraz 
bыłï takы, szto małï, ale bilsze bыƚa hłïna, toto 
to wыriwnane czыsto, to tak, ï szto subotu oni 
tam zbiľały toto OK21 2. ‘podłoga z ziemi, gliny’. 
I biłyły, de tam byƚa zemla... tota pidƚoha IP13

pidłożыty nowsze? ‘podłożyć’. Pidƚożyły 
takie derewo IP13 → łożыty

pidłыj ‘podły, zły, marny’. Pide na joho 
paswysko, wypase mu trawu, szto tam ne 
ma... to jes pidƚa ľudyna, tak hwariat, to pidƚa 
ľudyna JZ22; st.wyż. pidlijszыj. Tu je wysoko 
i pidlinsza [!] zemľa, i wece nycz JS18

pidmuriwka nowsze ‘podmurówka’. Pid-
moriŵku [!] dawaly kaminia JS18

pidniaty sia nowsze? ‘podjąć się (zada-
nia)’. Dobri no, że sia pidniaƚ do takoo [do 
wyleczenia konia] PW12

pidniżkы ‘podnóżek’. Tam pidniżkы byly 
[w krosnach] JS18

pidoschnuty zob. pidsыchaty
pidpałok ‘rodzaj placka’. Chľib mama 

peklï tońki; pidpaƚok chľiba, pidpaƚok chľiba, 

no. Takыch pidpaƚkiw pekły piat, szist, sim, 
brez den wszytko ďity ziły HW25

pidpeńkы ‘opieńki (podpieńki – grzyby)’. 
Osiniom to iszczy pidpeńkы zberałï. Teper pid-
penka jes możływyj hrïb, kotryj jes... możno 
ho używati, desi po pniakach take szto dwa, 
try rokы maje pniak, to ony rodiat teper osi-
niom IP13

pidrosty ‘podrosnąć’. Maƚy takы kurы, 
fajnы, akurat pidrosƚy AK

pidsisty ‘podsiąść, przysiąść’. Win tak pidsiƚ 
pid sosnu, jak sia tak schyłyƚ, tak presidyƚ AK20

pidskubaty zob. pidskubuwaty
pidskubuwaty ndk., dok. pidskubaty 

1. ‘podskubywać’. To tak skubƚy, pidskubały 
[pierze z gęsi]. Najpersze pidskubujut [pie-
rze z gęsi]. Piria pidskubane MP23 2. przen. 
‘oskubywać’. Ta jak ďity witcia pidskubujut 
z hroszы → oskubaty, skubsty

pidstarości ‘podstarostowie – jakaś funk-
cja na weselu’. Swaszkы śpiwaly, cilyj czas oni 
bыly pry wesilu, babы iz chƚopamy, a tыch 
chƚopiw nazywaly pidstarości, i tohꞌo K-4

pidstawowыj nowsze? ‘podstawowy’. 
Prawdïwyj hrib, hoƚubinka, h nas to jes pid-
stawowyj hrïb IP13 

pidstawyty ‘podstawić’. Pidstawiƚ mi jeden 
nohu K-4

pidstrыczы ‘podstrzyc’. [Mowiono:] 
stryhly, abo pidustryczы uci, abo stryh ucu, 
no jakkolek mu pasuwaƚo PW12

pidsыchaty ‘podsychać’, dok. pidoschnuty. 
Sino tak na sosi sia speraƚo i pidsychaƚo. Poťim 
totы doszkы roźbyly [!], jak pidoschƚo JS18

pidsыpaty ‘podsypać’. Wzialy toho kista, 
poopaƚaly no, poopaƚaly tak, i byƚa taka opata 
i na totu opatu pidsypaly mukы, pidsypaly 
mukы i do peca wsadyly K-4

pidwałe ‘miejsce pod krawędzią pieca (?)’. 
Toto pidwałe tam iz dweryma od peca IP13

pidwałyna ‘podwalina, pierwsze (grub-
sze) belki kładzione na kamieniach’. I piznisze 
kƚałi taku, pidwałinu nazywały, pidwałina 
tak OK21 → spodok
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pieruński pity

pieruński nowsze ‘ogromny’. To byƚ pec 
takyj pieruński, tak powim: pecysk IP13 

piniaz zob. piniazi
piniazi ‘pieniądze’, lpoj. piniaz. Jak bude 

sia pylnuwaƚ, to za toto piniazi wыżыje IP13. 
Cy piniaz, cy dakie idƚo jak hoƚoden, to bы 
mu daƚ JZ22 → hroszы

piperek, piperok zob. na piwperek, oraty
piria ‘pióra; pierze’. Piria, to perinы to 

z toho robyłi OK21 ◪ Piria pidskubane, piria, 
moch; hus maje moch MP23. Rukom dre sia 
i sia kƚade piria desï do czohosï. Z werhy sia 
odre toto hrubsze piria, a zo spodu zostaje taki 
puszok, o, toto sia osibne kƚaƚo zas, abo razom 
jak chto chotiƚ. Z husï, z kaczkы to skƚadaƚy 
piria PW12. [Z gęsi] piria skubly i tak do 
miszka, i poťim, skubly piria, bo takы hыczkы 
bыly. Hыczkы, to takы no, jak piria jest, to 
sia skube, ona maje taku hыczku. I toto sia 
oskuba s toho, a toto sia odmytuje na bik JS18

pirnyk ‘duża poduszka’. Tak powidaly, 
że jak jest dwadcat cztery husy, to jes welyka 
peryna i poduszka welyka, bo taky welky 
metrowy robyly poduszky, to nazywaly pirny-
kom K-4

piseńka ‘piosenka’. Piseńkы takы śpiwały 
IP13 → piśnia

piśnia 1. ‘piosenka’. Takы piśni śpiwałi, jak 
tam sia żenïłi takы uo, toto ta moƚoda pƚakaƚa 
ta j pƚakaƚa ciƚyj weczer HW25 → piseńka, 
żenyty sia 2. ‘pieśń’. W cerkwi to sia taky piśni 
ne śpiwaƚo, to tilko pry hmerľim PW12. Ja tak 
maƚa na mysly taku śpiwanku, piśniu cerkoŵnu 
jem zaśpiwaƚa MK20 ◪ Wersze mij wersze, 
zelenyj mij wersze / już mi tak ne bude, już mi 
tak ne bude, / jak mi bыƚo persze... / Bo persze 
mi bыƚo, huľatï soj daƚo, / od swojoj mamusi, 
od swojoj mamusi, / ne chodïtï bыƚo, ne choditi 
bыƚo. // Ne chodïtï bыƚo kadï ja chodïƚa, / ne 
ľubitï bыƚo, ne ľubitï bыƚo, / koho ja ľubyƚa. / 
Ne choditi byƚo horami, steżkami, / ne lubiti 
chƚopci, ne lubiti chƚopci / z czornyma oczamï. 
/ Ne ľubiti bыƚo, ne ľubiti bыƚo, / z czornyma 
oczamy TW22 i HW25

pisok ‘piasek’. Tы bыstra wodyczko, 
omыwasz pisok i kaminia [z zaklinania] MK20

pist ‘post’. Na pist? No powidam: horoch, 
kapustu (jiƚy). Tak jak i na pist i na miasnyci 
rozmajite. U nas śpiwajut takы piśni cerkownы, 
jak to ide pыd pist PW12. W pości onï, pere-
ważni w pości robyły, bo to bыƚo szist tyżni 
postu pered Rizdwom Chrystowym no, to toto 
(weczirkы) robyły. Już pryszły miasnyci po 
pości OK21. Pereważni totы weczirkы to bыłi 
h pości. Ciƚyj pist chodiłï na totы weczirkы 
HW25 → postyty ◪ Jak pryszƚo ristwianyj 
pist, ristwianyj czy weƚykodnij pist, to nykto 
ne jiƚ moƚoka, masƚa, miasa, to już. A moƚoka 
chyba ďitom daƚy, a nam nycz, taki strohyj 
pist h nas byƚ, tak. Szto jiƚy? Kapustu, tym 
mastyƚy, tym oľijom, totu keseƚyciu, i z tych 
hruszok suchыch taki kompot, juha sia zwaƚa, 
juha, i toto z tыm jiƚy MK20 ◈ Rizdwianыj 
(Ristwianыj) Pist ‘post przed Bożym Naro-
dzeniem’. Jak pryszoƚ post tot, jak mы nazy-
wame ristwianyj, to spuszczały oľij ï tыm sia 
mastyƚo wszыtko PW12. Ciƚyj pist ristwianyj 
chodiłï na totы weczirkы HW25 ◈ Wełykыj 
Pist ‘Wielki Post’. W Wełykim Pości czasom, 
ałe maƚo spuszczały (olij) h Wełykim Pości 
jak pered Wełykodniom PW12

pisze ‘pieszo, na piechotę’. Pisze do Gorłyc, 
kupyƚ tam IP13. Dawno, dawno iszczy daŵny 
ľude łem pisze chodyły AK20. Pisze, brałï 
korowu na motuz ï ïszłï OK21 → piszo, piszы

piszky ◈ na piszky ‘pieszo’. Mы szƚy na 
piszky PK23

piszo nowsze? ‘pieszo’. Autobusom, ałe to 
łem do, do Ropyci, a tu piszo PW12. Z Widnia 
na Budapeszt piszo-m iszłï MP23 → pisze, 
piszы

piszuk tu: ‘sposób’. Toto ne isniƚo, żebы ja 
tela ne dostaƚ, piszukamï i rużnы IP13

piszы ‘pieszo’. I zme iszłï piatsto kilometry 
piszï MP23 → pisze, piszo

pity 1. ‘pójść; odejść, oddalić się’. Zrobyƚ 
wysiedľinia, że lude piszłï. Majszter piszoƚ tu 
z peredu. A ja sia bojaƚ piti IP13 2. ‘pojechać’. 
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piw płachta

Win z kurnej chыżы piszoƚ do Hamerykы 
IP13 3. ‘sięgnąć’. Chockotry piszoƚ pid kamen 
– nic ni ma (rыb) IP13 4. przen. ‘iść naprzód 
(w nauce itp.)’. I pideme dale: potim bыły 
takы szto znały... IP13. Jak-es mih znaty, jak-
-es bыƚ raz na misiac abo dwa raz w szkoľi, 
a ďity już piszły dałeko, a ty zostaƚ MP23 
→ ity, pryjichaty

piw nieodm. 1. ‘pół; połowa’. Koły sia 
kosyt? Poczatkom, no, na piw czerwcia. Sia 
kosyt tak do piw serpnia IP13. Cukru piw 
metra-m sy kupyƚa MP23 2. określenie czasu 
‘pół, wpół (do)’. (Odprawa) bude piŵ dwa-
nastoj MK20 ◈ piw bidy zob. bida

piwkiszok ‘półkoszek, jedna z dwu czę-
ści kosza wiklinowego, wyściełających dno 
i boki wozu’. Były takы piŵkiszkы, piŵkiszkы, 
z ƚozynы wypletenы takы doŵhы JS18 → fur-
manka

piwnicz ‘północ’. Bilsze już tak po piwnoczы 
sia rozchodyły PW12. Priały do piwnoczы, 
po piwnoczы domiw prychodyły IP13. Na 
Ristwo prychodiat do cerkwy o piwnoczы 
i moľat sia JS18

piwokruhłыj ‘półokrągły’. Na toto derewo 
daƚ taku okruhƚu, piwokruhƚu, tu bыƚo riwne, 
piwokruhƚe IP13

piwperek zob. na piwperek, oraty
piwtora [w wymowie też: pitora] ‘półtora’. 

Mama pitora roka żыƚy z swojim mużom, jak 
pryszƚy z toj Huty do Bortnoho MK20. Jak-
-em kupya dwa michы żыtnej [mąki], try 
pszenycznej, to-m maa na prawi na pitora 
roka dos MP23

piznisze zob. pizno
pizno ‘późno’; st. wyż. piznisze, piznij-

sze, piźnisze ‘później, potem’. A piznisze 
już kupuwały takы obrusы PW12. Piznisze 
już dełykatnisze szыły takы kapotы IP13. 
Piznińsze [!] to już kupuwaly sy takie ubrania 
JS18. A pizninsze [!],to już tu w seľi byƚ taki 
kurs, naẘczyły robyty kożuchы ľudyj AK20. 
Moch zberałï i piźnisze toto suszyłï OK21. 
Rubały toporamï tam, piźnisze już pyƚamï 

MP23. Diwczata priałï, plelï, a chƚopczыska 
sia schodiłï piznisze HW25

piźnisze zob. pizno
pjatka ‘piątka; pięć złotych’. Zapƚaty za koƚo 

trea bыƚo datï piatku IP13 – Piat zƚotych MP23
pjatnycia ‘piątek’. Piatnycia IP13. Łem h 

piatnycu ne śpiwali HW25 → tyżden
pjanыj ‘pijany’. [Na weselu] duże toho 

ne byƚo pjanych ni, ne byƚy sia, ne, ne, nycz 
ne robyƚy K-4

plac ‘przestrzeń, miejsce’. Jak sia kotrysy 
gazda zhodyƚ na to, maƚ plac takïj bilszyj, to 
tam sia schodyƚy, i tam priaƚy PW12

placok ‘placek’. Takы pľackы, o, takы 
newełykы pekły, takyj, ne hrubyj PW12. Pekły 
zwanu adzыmku, z tыch bandur, takyj pľa-
cok IP13. Z takoho pľacka to byƚa ľitra toho 
oľiju JS18. Kľuskы takы robyƚy, aľbo pľacky 
takы kartofl anы [!], bohato my robyƚy z ban-
dur MK20

plajstry ‘warstwy’. Byly takы hrebena [!] 
szto sia czesaly (woŵnu), rozberaly, i take 
plajstrï robyly, plajstrï sia robyƚo, i piznijsze 
prialy JS18

planterce ‘stryszek’. [Na pastwisku 
w górach] mały take stajankы, tam maƚ takie 
planterce, tam spaƚ IP13 → plantro

plantro ‘strych w stodole nad klepiskiem’. 
To nazywaly pľantro, tota poẘaƚa taka ponad 
bojisko, to sia nazyẘaƚo pľantro PW12 → plan-
terce

plaskanka ‘ser krowi odciśnięty (płaski 
i okrągły)’. Syr takyj byƚ okruhƚyj, to sia zwaƚa 
pľaskanka MK20

platforma nowsze? ‘platforma, płaski teren’. 
Majszter już maƚ het obyto doszkamï, bыły 
w taku platformu [przy budowie pieca] IP13

plisuwaty ‘plisować’. Spidnyczkы nam 
szyƚa, pľisuwaƚa MK20

pluca ‘płuca’. Jak już zachworiƚ, to na pľuca, 
to nazywaƚy na pľuca to PW12

plunuty zob. śmijaty sia
płachta 1. ‘płachta’. Na pleczach to nius, tak 

w płachti zawynene PW12. Mы totы jafыrы 
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płakaty płit

na pleczoch nesƚy w pƚachtach MK20 2. ‘prze-
ścieradło’. Płachtmy, pƚachtom i szto maly, to 
sia wkrywaly, bo ne maly nycz PW12 

płakaty ‘płakać’. Jak sia mi kus onucza 
korczыƚa, to ja zaraz pƚakaƚa. Takы piśni 
śpiwałi, jak tam sia żenïłi takы uo, toto ta 
moƚoda pƚakaƚa, ta j pƚakaƚa ciƚyj weczer 
HW25. D’ityna pƚacze K-4

płaksywыj ‘płaczliwy’. No to tak besi-
duwaƚy, że pƚaksywe, take sia mi dzecko udaƚo 
pƚaksywe, szto pƚacze i pƚacze JZ22

płan nowsze ‘plan’. Stawyƚ takie jak ja, 
i bez plan. Ja sam plan ne wiryƚ, a teper mij 
hnuk sia buduje ï wydżu, że plan mu wkazuje 
de szto ma robytï IP13

płask (?) ‘na płask, na płasko (?)’. Poczesaƚo 
sia, a poťim sia tak to plas terkƚo [= płask 
terło?] jak ta knïżka wszыtko tak PW12

płaskatыj ‘płaski’. Klof tu bыƚ takyj pla-
skatyj jak normaľni klocok MW23

płatwi [-ẃi] lmn. ‘płatwy, poziome belki 
podpierające krokwie’. Potim tak zwanы daje 
pƚatwi, na kotry już bude pƚatwï, na kotrim 
budut spoczywaty krikwï, werch, o IP13

płatyty ‘płacić’. Każdyj wszыtko osibne 
płatyt. Marne groszы za tote telata pƚatyły 
no, h wojnu IP13. I druhyj pryde do mia, no 
i pƚatyt, no ja ne budu za darmo radyƚ JS18. 
No prosyły [majstrów], ałe pƚatyły. Pƚatyty 
ne bыƚo komu MP23

płeczkы zdrobn. ‘plecy, ramiona’. Pełenka 
– zakrutyƚy popid totu ruczku tak, i druhu 
tak, i o pid pleczky toto, tot konec, nożky 
zwiazaƚy K-4

płeczы ‘plecy, ramiona’. Braƚa z werchы 
na totu chustku iszczy obrus takyj biƚyj, tak 
bez płeczы, o. (Woŵkы) napadaly na ľuďi, 
na jakysoho, mu aż na pleczы ẘыskoczyƚ 
PW12. Jafыrы na pleczoch nesƚa IP13. Czuha, 
tak uo po koľina, a na pleczoch, maƚ takы 
puszczenы takы to. Bez płeczы maƚo takы, 
torokы nazywały OK21

płekaty 1. ‘karmić’. Onï płekałï teľa 
moƚokom MW23 2. ‘dać ssać, karmić (o kobie-

cie, zwierzęciu)’. Plekaƚa ďitynu, to wytiahƚa 
totu westku i cïcku daƚa HW25. Plekat ďitynu, 
do koƚysky poƚożyƚa, ďityna pƚacze, zas ho 
plekat. Plekat ucia jahnie K-4

płekaty sia ‘ssać’. Jak maƚa ucia neraz 
i troje, to sia plekaƚo pid ucom K-4

płennыj ‘jeniec’. Doroha na Dukľu, totu 
dorohu musily robyty tam i plenny rusky 
MW23

płesty1 1. ‘pleść, wyplatać, robić na dru-
tach, wyplatać z wikliny’. Mij muż koszyky 
robyt o take, koszyczky robyt o, plete z wikľiny 
MK20. Płeły rukawyci, swedry TW22. Diw-
czata priałï, plelï HW25 ◪ Ja ja pƚeƚa, barz duże 
ja pleƚa, ja pƚeƚa swedrы, rukawyci, wszыtko, 
ponczochы, no, szkarpetkы, pleƚo sia na dro-
tach, na tych drotach. Bыƚy sztyrы drotы i tak 
toto to znam, a swedrы na dwoch drotach. Swe-
der dwa droty, a ponczochы toto na sztyrioch 
drotach, drotykы takы byƚy, takы o, ihƚyci sia 
zwaƚy MK20. Owec małi i denekotrы duże, bo 
z toho swedrы robyły, pleły skarpetkы OK21. 
2. ‘splatać, zaplatać’. Piźnisze ďiwczata to już 
pleły kistkы HW25. Kistku pleƚa kożda ďiŵka 
K-1 → kistka, wыpłesty, zaplitaty

płesty2 ‘pleść (głupstwa)’. Ta diakuju Bohu, 
że jeszcze taku tiamu, ta bym napleƚa taky 
hƚupoty, żeby toto sia nygde na zmistyƚo, treba 
take plesty żeby sia zmistyƚo K1899 → napłesty

płeta ‘splot’. Sia nazywaƚo pleta, tak bыƚo 
o, odtale tu bыƚo dano, no tak sia perepľitaƚo 
PW12

płit 1. ‘płot’. Tu jes pƚit. Kawaľczyk takï, jak 
do toho pƚota MK20 ◪ Pľit takïj byƚ, wszыtko 
z takыch abo tońkыch, abo derte na dwoje 
bыƚo dereŵo, i tak jedno pomedże druhe o tak, 
jakby tu, tak, i tak, tak insze sia nazywaƚo 
pleta, tak bыƚo o, odtale tu bыƚo dano, a ot, 
no tak sia perepľitaƚo, ale ne znam cy byly try 
totы perehorodы cy dwi, try peŵno bыƚy, szto 
iszƚa tak tota dranka tu i tam, i zas tu, o i tak 
robyly takie PW12 2. ‘splecenie (o włosach)’. 
Diwczata to już pleły kistkы, nazywały kistka 
ten pľit HW25
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płuh pociułuwaty

płuh [w  wymowie też: puh] ‘pług’ 
◪ Pƚuhom orałï, orałï woƚamï kołysï. Za puhom 
IP13. Pƚuh bыƚ derewianyjMP23 – Blacha, 
blacha tota, szto ïszƚa do toho, to bыƚa już 
żeľizna, ałe pered oƚnom [! ‘wojną’] to łem 
toto derewo bыƚo okuty blachom. Sztyry woƚы 
tiahły IP13. Bыły perszы pƚuhы takы, no takы 
prymitywnы takы bыłï, ne, kiepskы, szto ne 
małi tohꞌo, tыch na peredi, takыch, derewianы 
po prostu bыłi, piźnijsze już bыłi puhы, jak 
ja pamiatam, żeľiznы. No ji na peredi takы 
koľiczka, potim pƚuh ï konia jednoho abo dwa, 
ale pereważni tak susid zo susidom, bo jeden 
izdyƚ kińmy, a druhyj trimaƚ puh ten OK21

płyśń ‘pleśń (?)’. [Żyto ozime] sia tak 
zapariƚo pid tыm pokrywom śnihu ï zroby[ƚ]a
sia plyśń taka... tak kazały plyśń OK21

pniak 1. ‘pieniek, pniak’. Dwa, try rokы 
maje pniak, to ony [opieńki] rodiat teper osi-
niom IP13 2. ‘ul zrobiony z pnia drzewa’. Totы 
pniakы to bыly takы: hrubyj kľoc odrizanyj 
i w seredyni bыƚo ẘыdobano wszыtko PW12. 
Mame tridcat pniakiŵ JS18 → pczoła, ul

po 1. dla określenia czasu z dop. ‘po’. Po 
druhij wojni IP13 2. dla określenia miejsca 
z miejsc. ‘po, nad, koło’. Win iszoƚ po chыżach 
PW12. Pralnïkы za to bыły, bo jich chƚopci 
zberały po poticzkach. Win tu maƚ duże zna-
jemosti już po Gorłyciach. Jak hnały [krowę], 
to: hala! po nij IP13. Po inszыch tam seƚach. 
Potim kazały toto smaruwatï po czeľi, po 
żыƚach OK21. Tak jem sƚużыƚa po gazdoch, 
po takыch bohatszыch. Handľuwały, jajcia 
zberały po chыżach MP23 3. dla określenia 
miejsca z biern. ‘po, do’. [Konstrukcja] wyjde 
aż po wыhladы IP13 4. dla określenia spo-
sobu z biern. ‘po’. Kozы trïmały... pereważni 
po jednu OK21 5. z miejsc. lub formą przy-
miotnika na –ы ‘po (jakiemu)’. Po nimecky 
IP13. Po naszomu, ï po poľskы wczыłï MP23 
◈ po kus ‘po trochu’. Mы iszcze po kus robyły 
i bыkamy ï koniom IP13 ◈ po sobi ‘na sobie’. 
I sia mu zrobyly takы guzykы newelykы, ale 
tak, jakbы maƚ bib po sobi, taki rozsypany 

bыƚ PW12. Ľude chworiƚy, to takie maƚy po 
twarï, po sobi [piętna] JZ22

pobłysku ‘blisko’. Ne bыƚo dałeko, bo to 
bыły seƚa poƚożene tu o, pobłysku, pobłysku 
tak IS23 → błysko

pobojaty sia ‘przestraszyć się’. Takie sia 
śpiwaƚo, takie rozmajite żaƚibne i takie, szto 
sie można pobojatï toho PW12 → bojity sia

pobraty ‘zabrać’. Woŵky paru rokiw tomu 
tam psy pobraly, tam ľude wiazaly, bo dыkы 
chodyly do bandur, to wiazaly, żeby straszyƚ, 
to pryszoƚ ŵoŵk i wziaƚ psa JS18

pobuduwaty, ‘zbudować’. Tot majster, 
kotry tu zbuduwaƚ, to pobuduwaƚ joho 
[piec]. Jak już pobuduwałï [chyżę], to pec 
byłï. IP13. A denekotrы to małï pobuduwane 
osibno takы pewnyci, z kamenia na połï 
pobuduwałï, błysko od chыżы, pobuduwałï 
OK21 → buduwaty, perebuduwaty, wыbudu-
waty, zbuduwaty

pobyty 1. ‘pobić, zwyciężyć’. Awstrïja 
Moskala, znaczыt, pobyƚa IP13 2. ‘zniszczyć, 
rozwalić’. Adże mы bez totu Wisƚu: łem takы 
[mosty], szto pobyły i szыnы 23 3. ‘zabić’. 
Tak powiły, że my zme pobïtы W23. Nasze 
rodïczy to chыba bы nas pobyłi [gdyby było 
nieślubne dziecko] HW25 → zabyty

pobыty ‘pobyć, przebyć’. Owes cy jarec to 
kosiłi już na waƚkы ï pobыƚo tam den, dwa 
dny na sonci. Wsypały toho uhu (do wodы) 
ï tohꞌo, ï ono tam pobыƚo, ï małi takы totы 
rajbaczkы OK21

pochodyty 1. ‘pochodzić (trochę – o ubra-
niu)’. Pochodyƚ trochu w tim i sia poderƚo toto 
(kierpci) OK21 → chodyty 2. ‘pochodzić 
(skąd)’. Ne znam otkal win pochodyƚ PW12 
→ chodyty

pochwałyty ‘pochwalić’. Teper można 
pochwałyti IP13 

pochwałyty sia ‘pochwalić się’. Tak sia 
muszu pochwałyti IP13

pociułuwaty ‘pocałować’. No i ony żebym 
daszto robyƚa: abo chƚopcï pociuƚuwaty 
wszыtkych, abo... K-4 → ciłuwaty
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poczaruwaty podibnыj

poczaruwaty ‘zaczarować’. Czariwny-
cia poczaruwaƚa totu korowu, i zato sia ne 
dojit MK20

poczastunok zob. poczestunok
poczatkom zob. poczatok
poczatok ‘początek’. To jes poczatok żytia 

IP13 ◈ poczatkom ‘z początkiem’. Koły sia 
kosyt? Poczatkom, no, na piw czerwcia IP13

poczepyty ‘założyć czepiec (pannie mło-
dej)’. Toŵdy iszly do komorы, tam czepyly, tam 
swaszkы śpiwaly i drużbowe, i poczepyƚy totu 
moƚodu PW12. Zaraz byƚa ďiŵkom, a hneska 
newistom już, poczeplenom [z pieśni weselnej 
po oczepinach] JS18 → czepyty, zaczepyty

poczesaty ‘wyczesać’. Najpersze sia ŵoŵnu 
porozberaƚo tak czыsto, żebы ne bыƚo grudok, 
no i tak sia czesaƚo na ťim, to sia nazywaƚa 
szczit no, poczesaƚo sia PW12

poczestunok ‘poczęstunek (alkoholowy)’. 
Aaa, to poczestunok bыƚ, poczestunok bыƚ jak 
derewo wozyły, poczestunok bыƚ, jak spidkы 
wiazały, poczestunek bыƚ, w każdyj [okazji] 
IP13. Jak krikwy postawľaƚy, ta wicha byƚa, 
to byƚo poczestunok, to hostyna byƚa JS18; też 
nowsze poczastunok. [Majstrom] dawały jistï, 
dawały poczastunok pry każdim jidľi – kropku 
dawały IP13 → hostyna, poczestuwaty

poczestuwaty ‘poczęstować’. [Na weselu] 
gazda musiƚ iti paru raz z fl aszkou, żebы 
poczestuwaƚ, bo jak ne poczestuwaƚ, to mu 
robyły bidu IP13 → poczestunok

poczta 1. ‘poczta’. 2. ‘nazwa zabawy’. 
A tam hrałï rużne, ta na pocztu chodyły, to 
taka kolejka IP13 ◪ Piszoƚ na pocztu. To byƚy 
takie siny totы po chыżach, to sinы, no tyj 
na pocztu piszoƚ. Piszoƚ chƚopec, burtat do 
chыżы, mi sia tak zdaje że tak byƚo, burtaƚ 
do chыżы. – Chto tam? – Poczta! – Do koho? 
No i tot chƚopec musiƚ powisty, kotra ďiŵcza 
chce tam. – Tota i tota. No i tota wыszƚa na 
totu pocztu tak, piznisze druhы, druhы tak, 
no i tak za poriadkom, pokы wszыtky sia ne 
obawyly. Tody sia ne byly, na pocztu sia ne 
bïƚo. Takie K-4

pocztywыj ‘zacny’ ◈ pocztywe słowo 
‘dobre słowo’. Taki o, chodyt, i nycz ne zna, 
nycz nykomu ne dast, pocztywoho sƚowa... 
take byle szto powist JZ22

poczuchraty ‘potrzeć’. Daŵno to i na 
patыkы takы, patыkы poczuchraƚy [by skrze-
sać ogień] JZ22 → czuchraty

poczыstyty 1. ‘wyczyścić, oczyścić’. 
I ẘżycznyk byƚ takyj na wżyci; pomyly, poczy-
styly i tam skladaly JS18 2. ‘obrać’. Bandurы 
owariane take treba poczystyty; poczystyly, 
poczystyly, pomastyly masƚom K-4

podabaty sia ‘podobać się’. Mi sie strasz-
nie podabaƚo jak hrały IP13. To ta jakie komu 
tam sia podabaƚo OK21

podarunok ‘podarek’. Podarunkы to 
moƚodycia dawaƚa joho rodyni, jak prïszƚa 
do, do rodyny, ta ja iszczy sama podarunkы 
dawaƚa PW12

podaruwaty ‘podarować’. Musiƚ daty abo 
chustoczku, abo daku śpiľku... sztosy takie 
podarujeme o no K-4

podatok ‘podatek’. Ne maƚ za szto podatok 
zapƚatïti, no to musiƚ prodati, tak OK21. Każ-
dyj wszыtko osibne płatyt, a towdy zwaƚ sia 
podatok IP13. Prï podatku płatyłi po dwadcet 
zƚotыch [po wojnie] MP23

podaty sia ‘wydać się’. Win tak wse żaƚuẘaƚ 
toho poľa, ja ne żaƚuwaƚa, mi tak sia podaƚo 
jednakы, ne choťiƚa ja sia wertaty AK20

podawaty1 ‘dawać, rozdawać’. Zemľu roz-
parceľuwaly, ľudom podawaly JS18

podawaty2 ‘podawać’. Chodyƚ tam na 
robotu cehƚu podawati MP23

poderty ‘podrzeć’. Może podertы ma gaczы 
IP13. Portfeľ takij staryj poƚotnianyj, poƚotno 
poderte AK20 → derty

poderty sia ‘podrzeć się’. Kierpci... po -
chodyƚ trochu w tim i sia poderƚo toto OK21

podiaka nowsze? ‘podziękowanie’. Czƚowek 
na chľibi żыje i na chľibi hmerat, to ji należyt 
sia mu podiaka JS18

podibnыj ‘podobny’. Bыƚ takyj szparhet 
jak toto podibne. Hłiwы – take podibne jak 
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podiłyty pohorodyty

hoƚubinka IP13. Ï bыƚ takыj, podibne do 
pszenyci, orkisz nazywaƚ sia OK21. Takы 
bыłi podibnы jak i teper kapeľuchы takы 
HW25

podiłyty 1. ‘podzielić’. Jak bыƚo po szes-
tero, po semero dzitï, a bыłi take, szto i desia-
tero bыƚo, ï jak bы tak poďilyƚ toto [ziemię], 
to ne bыƚo na czim żыty, o OK21 → diłyty 
2. ‘podzielić się (opłatkiem)’. Tato poďiƚyƚy 
tak o, najstarszyj czƚowek żeby poďiƚyƚ MK20 

podiłyty sia ‘podzielić się’. Można sia 
poďiłyti z kymsi, jak komusi potribne IP13

podity sia zob. podiwaty sia
podiwaty sia ‘podziewać się’, dok. podity 

sia. De sia poďiwaty? MW23. Ja sam jak 
wernuƚ, to już rodïnы ne bыƚo doma, doma 
łem pusta buda, de tu sia teper podity? IS23

podkыsnuty ‘podkisnąć, skisnąć trochę’. 
Zakwasyƚo sia na weczer totu muku wiw-
sianu, i podkыsƚa tak o, na pecu dagde PW12 
→ kыsnuty, wkыsnuty

podojity ‘wydoić’. Ja znam cy podojiƚ, ne 
podojiƚ? Może podojiƚ OK21 → dojity

podowhowastыj ‘podłużny, wydłużony’. 
Takyj podowhowastyj takyj chľibec pekły PW12 
→ podowhowatыj

podowhowatыj ‘podłużny, wydłu-
żony’. Takiż paskudnyj, podoŵhoŵatu twar 
ma, podoŵhowata to po naszomu tak K-1 
→ podowhowastыj

podtowkaty ‘roztłuc (trochę)’. Pancakы 
– podtoŵkaƚo sia h mƚynach jarec MK20 
→ towczы

podurkaty ‘postukać’. Marszaƚka maƚ 
palïcu, i win tom palïcom podurkaƚ do toho 
tragary K-4

poduryty ‘ogłupić’. Tam ich totы agienty 
poduryƚy, że tam bude barz dobri, że tohꞌo, 
i ony tam piszƚy, a tam bыƚa welyka bida 
[w Rosji] KM20

poduszka ‘poduszka’. Sidaƚa moƚodycia na 
koľina moƚodomu, na poduszkuch, moƚodyj 
sidyƚ tak, tu mu daly poduszku, tu moƚodycia 
siƚa PW12

podwałe ‘miejsce koło szalunku przy 
„ubijaniu” pieca (?)’. Tam protiaƚ, de uważaƚ, 
de ďira ma bыti, ï toto, swyniu, toto pidwałe 
tam iz dweryma od peca, już sia w pecu palyƚo, 
od razu pałyły no IP13 

podworec ‘podwórze’. Tu pidete do stajni, 
tu pidete na podworec, wsiady musyte popria-
taty JZ22

podыszыr ‘półka (półki) na naczynia 
kuchenne’. Podyszir byƚ taky, podyszir, to 
takie na gratы, na miskы, takie skladaly, 
no podyszir, tu skladaly toto JS18. Podыszïr, 
szto toto naczыnia wszыtko byƚy, to sia zwaƚ 
podыszïr, no MK20. To byƚ taki podыszir, 
derewiany podыszir, no i takы polyczkы 
bыły jedna od druhej tak, i terłykы, mïskы, 
fszыtko AK20. Kredynsa ne bыƚo, to taki 
sie nazywaƚ podysir. Majszter to robyƚ toto, 
i tak prybywały sy na ścinu, i takы poľiczkы 
maƚo, i tak sie skƚadaƚo. Takie bыƚo jak teper 
kredens HW25

podziobanыj ‘z bliznami (dziobami) po 
ospie’. Podziobanyj, ta wispa mu porobïƚa take 
totы pľamy, to sia nazywat podziobanyj JZ22

pofafraty ‘(?)’. (Wiszczycia) sztosy tam 
pomemraƚa, pofafraƚa, popľuwaƚa do toho 
masƚa MK20

pogadanka (?) ‘rozmowa, umawianie się 
co do wiana’. No i już jak tam powiƚ, że dast, 
to pryszƚo zas dwoch, abo trioch, abo sztyrioch 
już takыch na pogadanku szto obiciajut JZ22

pohartaty ‘przegarniać (węgle)’. Kociuba 
– w szparheti można bыƚo pohartatï. Ohen 
pohartaty MW23 → pryhornuty, wыhornuty 

pohmeraty zob. powmeraty
pohniwaty sia ‘pogniewać się’. Prawda, że 

mы sia, że nigde ne pohniwame? IP13
pohoda ‘pogoda’. To zależaƚo ot pohodы 

bыƚo, jak bыƚa dobra pohoda to try dny [schło 
zboże] OK21

pohorodyty ‘pogrodzić, pozagradzać’. 
Stajnie takie byƚo, pohorodżene takie, tu zaho-
rodyly, tu lude na swyniu horodiat, a tam na 
uci horodyly K-4 → horodyty, pryhorodyty
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pohostyty pokuryty

pohostyty ‘ugościć’. Susiďiŵ pohostyly 
PW12. Kto łem tak po dwoje kumiŵ zakłykaƚ, 
daƚ wikstyty, pohostyƚ jih od razu AK20. Zro-
byly hostynu, pohostyly K-4 

pohostyty sia ‘ugościć się’. To sia zƚożyly 
i taku hostynu kus robyly sï tam. Kupyly dakoho 
wyna abo sztosy tam takie, no ji pohostyly sia, 
to sia nazywaƚ ƚamanyk PW12 → hostyty sia

pohrabaty ‘zgrabić’. Pohrabaty koo chыży, 
pozamitaty, popriataty JZ22 → hrabaty, zhra-
buwaty

pohrużaty ‘tłuc (ziemniaki)’. Sia pohrużaƚo 
totы bandurы iz sыrom, pohrużaƚo sia ban-
durkы MK20 → hrużaty 

pohteraty sia zob. powteraty sia
pohulaty ‘potańczyć, zabawić się’. Idi, 

idi żinko pohuľaty, a ja budu dytia koƚysatï 
[z piosenki] IP13→ hulaty

pojas ‘pas’. Kudil si tu maƚa zapchanu za 
pojas HW25 → pasok

pojeden ‘niektóry, pewien’. Pczoƚy maly 
pojednы... pojiden taki bыƚ PW12. Nichto ne 
ľiczyƚ, sami sa ľiczyly pojedny JS18. Pojedny 
ľude ne prały tak czыsto, a pojedny prały 
czыsto AK20

pojedynczыj ‘pojedynczy’. Tu pered woj-
nom sklepы bыły taky o, pojedynczy, aż try 
bыły PW12

pojemnыj ‘pojętny’. Bыƚy take ľude poje m -
ne, szto znaly po kus tak, no, ale to szыtko 
samoukы byly PW12

pojimaty ‘złapać, przyłapać’. Ja koƚysy 
pojimaƚa tak jednu bosorku JZ22 → imaty, 
zimaty

pojisty ‘pojeść sobie, podjeść sobie’. Posi-
daly, pojily. Chto choťiƚ to popyƚ i pojiƚ JS18 
→ jisty, zisty

pokal ‘dopóki, pokąd, zanim’. Pokal ne 
bыƚo, pokal ne perestaƚo sia stïnatï [o kura-
strze] IP13. Pokal do mista pryszoƚ, to ono 
(mołoko) bы już skwaśniƚo tam. Kawaƚok 
zawsze tam odrizuwały szto dnia taky, i pokal 
starczыƚo. Poƚokaƚa raz, druhꞌiraz, tretꞌiraz, 
pokaľ aż krutiƚa OK21 → pokla

pokaliczыty ‘pokaleczyć’. Woŵk zanim 
zdoch, to mu pazuramy pokaľiczyƚ tam skoru 
PK23

pokla ‘dopóki, zanim’. Pokľa ne zrobľu, to 
ne zroblene, bo ja tak chockoƚy ťiż besiduju 
JZ22 → pokal

pokazaty nowsze? ‘pokazać’. Ja panï 
pokażu, jak tam wyhladat. Win mih pokazaty 
i wybuduwaty sztosi ľipsze IP13 → wkazuwaty

pokłasty ‘pokłaść, poskładać’. Miaso byƚo... 
pokƚaly JS18. Naczynia takie, szto nepotribne, 
tam sia pokƚaƚo (w komori) AK20 → kłasty, 
obkłasty

pokłykaty ‘zawołać, sprosić’. Poklykaly 
takыch rodakiŵ, kotre ho ubraly [niebosz-
czyka]. Byƚa hostyna, poklykaly ľudyj JS18 
→ kłykaty

po koleji nowsze? ‘kolejno, po kolei’. 
Spidkы o, i ideme po wyhladы riwno w horu 
het, tak po koleji IP13

pokolinia ‘pokolenie’. Druhe pokoľinia 
już IP13

pokołыsaty ‘pokołysać’. Dwi taky koƚysky, 
tota byƚa na zemly, a tota byƚa na hore, to 
poťihaly tak o, jak zaczalo pƚakaty kus, to tak 
sia pokoƚysaƚo pokoƚysaƚo, ono już spaƚo K-4

pokosyty ‘skosić’. Jak już pokosyły, to 
perehaniałï [bydło], doroha bыƚa popid samyj 
ľis, i perehaniały tu IP13 → kosyty 

pokrawuwaty ‘krajać, wykraiwać, skrai-
wać’. Bo kuru sia na raz, jak je welyka, to ne 
dajut rady zisty, to sia pokraŵuje po kus JS18

pokrojity ‘pokroić, poskrawać’. Babы znaly 
pomiriaty, pokrojitï poƚotno JS18 → krojity

pokropyty ‘pokropić’. Zakłykały śwa-
szczennïka, pośwatyƚ, pokropyƚ tam, ï molytwu 
jakы tam małï, no OK21 → kropyty

pokrywa nowsze? ‘pokrzywa’. Jak pokryŵa 
maƚo lyścia AK → koprywa

pokrыw ‘pokrywa’. [Żyto ozime] sia tak 
zapariƚo pid tыm pokrywom śnihu OK21

pokuryty ‘popalić (o papierosach)’. Toho 
roku zas mia skusyƚo, szto po kus pokuriu 
IP13 → kuryty
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po kus połotno

po kus zob. kus
pokust ‘pokost’. Teper onï robľat pokust 

tyj z toho oľiju, pokust robľat JS18
polakieruwaty nowsze? ‘polakierować’. 

Łada – bыƚo zamok do toho i trochu tak pola-
kieruwane OK21

polana ‘polana’. Jak tamtы kriakы, jak 
tamtы poľanы JS18

polskie ‘język polski’. Czoho uczыłï? 
Ruskie, polskie i rachunkы PW12

poluwaty ‘polować’. Maƚem karabïn i jem 
chodyƚ poľuwatï PK23. Poľuwaty-ste chodyƚy? 
AK

poluwaty sia ‘parkać się (o popędzie płcio-
wym owiec). Ucia poľuje sia JS18. (Ucia) 
poluje sia, poluje sia, abo sia honyt MP23 
→ honyty sia

połamaty ‘połamać, poniszczyć’. Ne pus-
tyme, poƚamaƚy bыste [czeremosty – w zaba-
wie] K-4 → łamaty

połataty ‘połatać’. Powidały że: poƚataj 
tam! OK21 → łataty

połaznyk ‘człowiek odwiedzający chałupy 
z życzeniami w święta Bożego Narodzenia 
(jego przyjście oznaczało dobry rok)’ oraz 
‘chleb wypieczony dla połaznyka’. Takyj hro-
bar bыƚ, to win ïszoƚ, iszoƚ ťiż ho śwata, to mu 
skƚadały, dawały mu taki, chľibec spekły spe-
cjalnyj, takyj o. Takyj podowhowastyj takyj 
chľibec pekły, no ji win iszoƚ po chыżach i mu 
dawały tot chľibec. To sia nazыwaƚ poƚaznyk 
i tot chľibec nazыwały poƚaznïk, jak pekły. 
To już babы, specjaľni gazdyni, pekły tomu 
poƚaznïkowy, tot chľibec takyj dawałï PW12. 
Tak sia zwaƚo, że na Śwatyj Weczer chodyt za 
tym poƚaznykom [‘jako połaznyk’], no ta już 
i na Ristwo, bo to byƚo persze dwisto [?] szizde-
siat numeriŵ, to byƚo jik [!] win iszczy żyƚ, to 
byƚo kady chodyty, bez den ne obыszoƚ AK20 

połe ‘pole’. Śwaszczennïk daŵno, to maƚ 
tu pole PW12. Na joho poły wyrosły wełykы 
ľisы. Razom wszыtko h poły sia pasƚo IP13. 
Po poły chodyły. Persze jak ne maƚ poľa, to byƚ 
dziad MP23. Dawno bыłi takы stodiƚkы na 

poľach. Persze barz śpiwały na połï HW25 ◈ na 
poły ‘na zewnątrz’. Małï pobuduwane osibno 
takы pewnyci, z kamenia na połï pobuduwałï, 
błysko ot chыżы ◈ z pola ‘z zewnątrz’. Jedna 
szыba i zakituwane z poľa. Normaľni z poľa 
dweri do tohꞌo bыły OK21

połetity ‘polecieć; pobiec’. Chtosy mu staƚ 
na hrudy i poleťiƚ PK23 → łetity, wыłetity

połeżaty ‘poleżeć’. To toto połeżaƚo, pokal 
ne skinczyli szыtko tohꞌo, zerno kositï OK21 
→ łeżaty

połih ‘połóg’. Duże pohmeraƚo bab w ťim 
poƚozi jak h nas nazywaly. Poƚih, w ťim poƚozi 
pohmeraƚo duże K-4

połokaty ‘płukać’. Jak już uważaƚa, że 
wыprane, no to toto poƚokaƚa raz, druhꞌiraz, 
tretꞌiraz OK21 → wыpołokaty

połomin ‘płomień’. A tu sia pałyło poƚomin, 
mama isty hotowyły MK20

połotno ‘płótno’. Kupuwały to, szto treba 
bыƚo: i ubrania jakese, jakese poƚotno. Poƚotna 
kupuwały i szыły samы PW12 ◪ Nazywaƚo sia 
poƚotno spyskie, hrube takie; kupuwały, w miści 
kupuwały, tu najbilsze w Zmyhorodi PW12 
Z łenu, z priadywa robyły poƚotno, koszeľi. 
Z poƚotna koszeľi. Łemkы warstaty mały, 
robyły poƚotno, robyły sukno IP13. [Spodnie] 
to bыłi robłenы z poƚotna zo swojej robotы, no 
OK21. A piznisze już takie harszcze [włókna 
ze lnu], to sia robyƚo z toho poƚotno. Z kƚakiw 
to robyłï takie hrubsze poƚotno HW25. [Jak 
robyły połotno?] Joj, ta toto ja ne, ja ne opo-
wim, bo to ne, ani nie do opowidżenia jak 
robyły. Poƚotno to straszni duże roboty bыƚo 
koƚo toho. Ja ne znam, bo ja ne robyƚa. To bыły 
takы specjalnы szto robyły. O tu, w toho Paszka 
robyły toto poƚotno. To bыƚ warsztat takыj, tak 
wыhľadaƚ tot warstat jak o toto, ale to bыƚo 
wełykie, o tak doszkы bыły, no ji tu, tu bыƚ... 
To straszni duże robotы bыƚo koƚo toho, bo to 
treba bыƚo osnuwaty totu priadżu, najpersze 
sia priaƚo, potim sia motaƚo na take motowyƚo 
i treba bыƚo znaty kilko pasem tam ma pitï, 
na jedno pasmo kilko nïtok, na jedno pasmo 
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połowa pomedżы

iszƚo dwadcet cztery nitkы i tak sia wiazaƚo, 
i jak sia nawiazaƚo dwadcet tыch pasem, to 
sia nazywaƚ ƚokot. Łokot jak bыƚo dwadcat 
pasem. A jak bыƚo już szisdesiat pasem, to 
sia nazywaƚo trꞌy ƚichti. I towdy sia znimaƚo 
z toho motowyƚa, suszыƚo sia tak o, i jak bыły 
dwa totы takы skrutkы, to bыƚo piw ściukы. 
Adyk tыch ściuk byƚo abo trï, abo sztыrï, jak 
chto napriaƚ, treba bыƚo znati szыtko toto 
kilko pustiti na osnowu, takы bыły motowyƚa 
wełыcz, szto trea bыƚo znati kilko tych pasem 
pustïti. To bыƚa robota tiażka. I tak, i treba 
bыƚo znati kilko lyszыti na wutok, żebы toto 
zamereżytï, bo bыƚ warstat i raz wutok tak, 
druhyj raz tak, to robyły rukami, a piznisze, 
już pered wojnom, robyły takyj kurs, szto już 
ne metały tak rukami, łem maƚ takyj sznurok 
i tym sznurkom, o, już tak se j chodyƚ w totu 
storonu i w totu i toto sia zamotuwaƚo toto, 
tot, toto szto sia nasnuwaƚo priadże, tak o. 
Ja ne wыpowim dobri, bo ja łem tak, szto-m 
widiƚa, a robyti ja toto ne robyƚa. To bыły 
takы, szto znały sia do toho PW12 ◮ [biłyty] 
Moczыłi h rici, ďitï to sia zanimały tыm, h rici 
moczыłi, h wodi, i na berehach prosterałi, 
i paru razy denno tak. No czasom tam mama 
piszłi, ta to tam namoczыłi h rici, mały taki 
prajnik i to towkłï, to sia zwaƚo, no, prały, i ono 
sia bilïƚo. To paru tyżni tak na berehach mы 
prysterałï, i mы, i wszytkы ľudy, chto tam, 
chto maƚ, z toho szыłï piznisze koszeľi HW25

połowa ‘plewy’. Robyly taku parenynu z to 
poƚowo, poƚoŵa PW12. Jak moƚotyłï, to bыƚa 
taka, nazywały poƚowu. Ï z tom poƚowom 
oni nabywałï [glinę – robiąc piec] OK21 
→ parenyna

połowyna ‘połowa’. Towdï poƚowïna bыƚa 
na meszkania prïznaczena. Jedna poƚowïna 
bыƚa prïhorodżena ta jak tu o, jeszcze jes 
takyj budinok. Poƚowïna bыƚa tam – toto 
dla chudobы, a druha poƚowïna bыƚa tak dla 
tohꞌo, na meszkania. Zrobyłï takie, nazywały 
poweresƚo, perekrutyłi na poƚowinu i to, i tym 
zawiazaƚa OK21

położnycia nowsze? ‘położnica, kobieta, 
która rodzi’. [Baba kotra rodyt?] Poƚożnycia, 
poƚożnycia MP23

położuwaty ‘kłaść’. Robyƚ sia sыr z nioho, 
jak ho poƚożuwały IP13 → położыty 

położыty 1. ‘położyć’. Jak hmer, to poƚożyły 
na smertelnu pościl PW12. Mama poƚożыłi 
jafыrы do sina IP13. Naľały moƚoka do horcy 
ï potim położыłi na kuchniu. Saƚo to nasoľałi 
i kƚałi do tohꞌo, bыłi takы, mały jak korыtka, 
derewianы i do toho nasołyłi poƚożыłi to tak 
OK21 2. ‘dać’. Jak ne poƚożыƚ sochu, ta sia 
hlehƚo sino JS18. Potim mukы poƚożu pszennoj 
try ƚyżkы MP23 → kłasty, łożыty położuwaty

połudne ‘południe’. Na poƚudne dakы 
pancakы hotowyły PW12. H poƚudne zas 
robyly. Poťim poƚudne byƚo, byƚ obid JS18. 
Do samoho poƚudnia bude MK20 → obid

połyczka ‘półeczka’. To byƚ taki podыszir, 
no i takы polyczkы bыły jedna od druhej tak 
AK20. Podysir… takы policzkы maƚo i tak sie 
skƚadaƚo HW25

pomahaty ‘pomagać’, dok. pomoczы. 
Daŵno barz sobi pomahaly PW12. Ja w swojim 
żыti si pomahaƚ sam. Może wam pomoczы? 
IP13. Toj wodы wыpyƚ, i mu odyszƚo, pomohƚo 
JS18. Pomahaƚy tatowi, mamï, no tak to MK20. 
Dawały jakese ziľa, no ałe cy to pomahaƚo, 
to ja toho ne znam OK21. Jak uheľ hpaƚ na 
spid, no to pomohƚo MP23. Pomahaly ta ji 
za darmo, ne lem za hroszy, pomahaly jedne 
druhym K-4

pomały ‘pomału, wolno’. Śnih waƚyt, a jak 
pomaƚy ta padat AK20

pomastyty ‘posmarować’. Wkrojiƚa chľiba 
ï tak-em sy dos hrubo pomastyƚa MP23. 
Bandurы owariane poczystyly, pomastyly 
masƚom K-4 → mastyty, posmaruwaty

pomedżы ‘pomiędzy, między’. Derte 
na dwoje bыƚo dereŵo, i tak jedno pomedże 
druhe PW12. Win w momenti pomedży ľudy, 
nazberaƚ hroszy. Jich whaniały tam pomedżы 
chыżы IP13. Mochom szыłï take szczeľiny 
pomedżы toho [belkami] OK21 → pomeże
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pomemraty popasty

pomemraty ‘pomruczeć’. (Wiszczycia) 
sztosy tam pomemraƚa, pofafraƚa, popľuwaƚa 
do toho masƚa MK 20

pomerty ‘umrzeć, pomrzeć’. Rodycze 
pomerły IP13. Żinka mu pomerƚa MK20 
→ wmerty

pomeże ‘pomiędzy’. A świtowoho (choru) 
to tak samy, tak pomeże sebe sia nawczyly 
PW12 → pomedżы

pomicz ‘pomoc’. Nygde, prynygde ne maƚ 
żadnej pomoczы IP13. Szoƚtys tam organizuwaƚ 
jakysu pomicz tam dla nych K-4

pomicznыj ‘pomocny’. Tot gaz z toho 
derewa [z węgli rzucanych na wodę] bыƚ 
pomicznыj OK21 → wrokы

pomiriaty ‘pomierzyć, wymierzyć, zmie-
rzyć’. Babы znaly pomiriaty, pokrojitï poƚotno. 
Pniakы robyly z doszczok takich, żebы zrobyƚ, 
musït pomiriatï JS18 → miriaty

pomistyty sia zob. pomiszczaty sia
pomiszaty ‘pomieszać’. [Do kapusty] 

cïbuľi nakrajaly, masla, cy oľiju, i posmaru-
waly, i pomiszaly, i tak ily JS18 → miszaty, 
rozmiszaty

pomiszczaty sia ‘mieścić się’, dok. pomi-
styty sia. Wszыtko sia pomiszczat w tim IP13. 
[Weczirkы] tu bыłi na dołyni, jedny tam na 
seredyni, w druhыch bыłi, bo by sia [w] jed-
nej [chyży] ne pomiściłi OK21 

pomoczы zob. pomahaty
pomuczыty sia ‘pomęczyć się’. A to 

tak sia ne dorobit skoro, w nas to trea kus 
sia pomuczыti, no OK21 → muczыty sia, 
zmuczыty sia

pomuruwaty ‘wymurować’. W tim pecu 
pomuruwały takyj suśnyk IP13 → muruwaty

pomyłyty sia nowsze? ‘pomylić się’. 
[W Bartnem] jest trydced chybal nomeriw 
może; nie, wece, bыm sia pomylyƚ IP13

pomыty ‘umyć, wymyć’. I ẘżycznyk byƚ 
takyj na wżyci; pomyly, poczystyly i tam skla-
daly JS18 → mыty, wmыty

pomыty sia ‘umyć się’. Pomыłyzme sia, 
i towdy prychodyme do chыży MK20. Piszły-

zme z tыm bratom, pomyły-zme sia kuścićky 
w tij, w rici MW23 → mыty sia, wmыty sia

ponad 1. ‘nad, ponad’. Ponad czeƚo het, tu, 
tu, tak bыƚ czepec. Tota poẘaƚa taka ponad 
bojisko, to sia nazyẘaƚo pľantro PW12 2. ‘dalej’. 
To szto tam sia ide ponad, tut sia nazywaly 
siny PW12 → nad

po naszomu zob. nasz
ponczochы ‘pończochy’. Ja pƚeƚa swedrы, 

rukawyci, wszыtko, ponczochы, no, szkarpetkы, 
pleƚo sia MK20

ponediłok ‘poniedziałek’. Poneďilok IP13 
→ tyżden

poneweraty ‘poniewierać, nie szanować’. 
Tak, ponewerały jej tam, doma ne szanuwałi 
HW25

ponurawыj ‘ponury’. Ponurawyj to już tak, 
że ponurawe, że ponurawyj no, inaksze nycz 
takie ne je, żeby inaksze byƚo, ponurawyj K-1

ponyszczyty ‘poniszczyć’. Niszczyƚy, bo 
jak wytyskaƚy [miód], to poniszczyƚy [wosz-
czynę] AK → nyszczыty

ponyże ‘poniżej’. Ponyże staroj cerkŵy 
PW12

pooberaty ‘powybierać’. Tota moƚodoj 
rodïna blyżcza, i jaku tam sy pooberaly, ïszƚa 
do moƚodoho PW12 → oberaty

poodiwaty ‘ubrać’. [Nieboszczyka] pozbe-
raly wszыtky razom do kupy, pozberaly, pooďi-
waly JS18

poopałaty ‘popodrzucać dla nadania 
odpowiedniej formy’. Wzialy toho kista, 
poopaƚaly no, poopaƚaly tak, i byƚa taka opata 
i na totu opatu pidsypaly mukы, pidsypaly 
mukы i do peca wsadyly K-4 → opałaty

popadaty ndk. ‘wpadać, powpadać, tra-
fi ać’, dok. popasty1. Jag-em popaƚ teper w sorok 
piatim, sorok semim roci – terynna szыba sia 
ne wytumaczы IP13. Iszłi Żыdy na ƚawku, 
zysztryľały, ï popadały bыłï h jamu. Mы sia 
barz bojały, że do rikы popadame MP23

popasty1 zob. popadaty 
popasty2 ‘popaść (zwierzęta)’. Choc sta-

ryj pastuch bыƚ, ale musiƚ popasty. Czeba [!] 
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poperaty poriadok

bыƚo popasty, bo w zymi sia w stajni dawaƚo 
PW12 → pasty

poperaty nowsze ‘popierać’. Ja poperam 
teper, jak już żem posmotriƚ, jak wnuk daƚ 
plan zrobyty IP13 

popered ‘poprzednio’. Ja spomïnaƚ już 
popered IP13

poperek ‘w poprzek’. Zwiazkы, takы 
zwiazkы sztыri, tak, tak piznisze poperek dwi, 
i dalsze OK21 ◈ w poperek ‘w poprzek’. Jak 
wytiahnuły [ściany chałupy] tak, szto uwa-
żały dwa metry, poreważno wыższe bыƚo, to 
dawały h poperek ľigarï na toto derewo OK21 
→ na piwperek

popid 1. ‘pod’. Tak chodyły rozmajiti 
i popid wыhľad zo źwizdom PW12. Doroha 
bыƚa popid samyj ľis. Jak ja wernuƚ z obozu, to 
popid ściny chodyły, sƚuchaƚy IP13 2. ‘wzdłuż’. 
To [pranie] wiszały popid totы ścinы AK20 
3. ‘pod spód; pod spodem’. Tu chƚopeć jeden, 
a tu druhyj, ï tak wkoƚo i jeden popid, popid 
tohꞌo, popid... sia za rukы trymałï i jeden, 
szto bez druhoho perechodyƚ OK21 

popił ‘popiół’. Tam jakes joho nazywałi 
– uh, zdaje mi sia, dawałi toho popeƚu, tak, 
dawałi toho popeƚu do wodы OK21

popluwaty ‘napluć’. (Wiszczycia) sztosy 
tam pomemraƚa, pofafraƚa, popľuwaƚa do 
toho masƚa MK20

popłekaty ‘pokarmić piersią’. No ji daly 
mami, naj plekat, naj daje hrud. Poplekaƚa 
i poƚożyƚa K-4

poporoty sia ‘popruć się, spruć się’. Jak 
wszыły, to już sie koszela ne poporoƚa HW25

po prawdi zob. prawdi
poprawlaty ‘poprawiać’, dok. poprawyty. 

[Świni] daly h hoƚowu toporom, poprawyƚ 
dwa razy iszczy JS18. Wyorałi rowok i ona 
potim, i poprawľały iszczы raz to bilsze, 
bilsze, ona (woda) si zrobyƚa taki potoczok 
OK21

popriasty ‘uprząść, poprząść’. Tam 
popriałi, tam mama doma naƚożыłi kiƚko 
ma spriasti HW25 → priasty, spriasty

popriataty ‘posprzątać’. Pohrabaty koo 
chыży, pozamitaty, popriataty, o ťiż i u chыżы 
popriataty JZ22 → priataty, wыpriataty

poprostu ‘po prostu’. Korowы prowadïłi 
poprostu, tam prodawały OK21 → prosto

poprosyty ‘poprosić’. Poproszenы byƚy 
susidy [do ubierania nieboszczyka]. Poprosyƚ 
ich, to piszƚy i stiahƚy toto derewo mu JS18. 
Jeden druhoho poprosyƚ w seľi OK21

popry ‘przy, koło’. Takie byƚo no skruczene, 
jak o to oƚosia byƚo popry hoƚowi JS18

poprychodyty ‘poschodzić się, poprzy-
chodzić‘. Napersze sia poprychodiat, zberajut 
sia drużky, drużbowe, wszыtki swatowe, swatы 
i poprychodiat, i sia zhaniajut do chыżы JZ22

popryszыwaty ‘poprzyszywać’. Dwa takы 
paskы bыłi popryszыwany na tыch bokach 
OK21 → szыty

popustyty ‘popuścić’. Pustyty hƚubsze 
[pług], ta popustyƚ JS18 → pustyty

popustyty sy ‘popuścić, odpuścić sobie’. 
Jakby si popustyƚ ï piszoƚ desï... IP13

popyty (sy) zob. popywaty 
popywaty 1. ‘popijać’. H horniata moƚoka 

naľaƚ, z horniata popywaly sy JS18. Potim 
kazały toto popywatï, popywatï tam try 
razy, cy jak OK21 → pyty 2. ‘popijać sobie 
(wódkę)’, dok. popyty (sy). Kropka byƚa, 
popiwalï kropku. Chto choťiƚ to popyƚ i pojiƚ 
JS18. Wziały tыch paru horcy [wódki] ta j si 
popyły TW22 → wыpyty sy

porachuwaty ‘policzyć, porachować’. 
Porachuŵaam – ne je ťiƚko hroszï AK20 
◈ porachuwaty kosty zob. kist

poradyty nowsze? ‘zaradzić, poradzić’. 
Może wы by, ďidu, poradyƚ? – Poradżu. Wы 
bы ďidusiu poradyły tomu? – Poradżu IP13

poradyty sy ‘poradzić sobie’. Jak widiƚ 
chtosï, że si jeden ne może poradyty, to iszly 
ľude i pomahaly PW12

poriadok ‘porządek’. W seredyni [chałupy] 
zrobyły poriadok OK21. Nedawno robyƚyzme 
poriadok AK ◈ za poriadkom ‘po kolei’. No 
i tota wыszƚa na totu „pocztu” tak, piznisze 
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por[i]h poskubsty

druhы, no i tak za poriadkom, pokы wszыtky 
sia ne obawyly K-4

por[i]h ‘próg’. Kto pyjak, ponewirat sia 
po ludzkych porohach K1899

poriwnaty ‘wyrównać’. W seredyni [chyży] 
poriwnały hłïnom toto, de bыłï takы neriwnы 
miścia OK21

porizaty ‘popiłować, pociąć’. Żebы skoru 
ne porizaƚ, bo porizaƚ – to tuńsza, bo ďiry sut 
JS18. Czyrkuľarka i na czyrkuľarci sia już ne 
chocze porizaty MP23 → rizaty

porizaty sia ‘pociąć się, porżnąć się’. Bo 
sia mih i porizati tыm serpom OK21

porobyty 1. ‘zrobić, porobić’. Rajbaczkы 
z derewa mały zrobłene, takы, ramuwatï bыƚo 
porobłene. Mały takы porobłeny, mы doma, 
nazywały sia susikы. Młinec – po krajoch tu 
naokoƚo bыłi porobłenы totы takы doƚkы, 
takы ďirkы OK21 2. ‘popracować’. Ja tu to 
porobyƚ na zachodi IP13 3. ‘pozajmować się 
czym’. Wesiľa persze h moƚodyci byƚo. Porobyly 
tam den, a na druhyj den piszƚa do chƚopa 
JS18 4. ‘zaczarować, zaszkodzić czarami’. 
Sut iszczы stare lude, barz wiriat w toto, że 
potrafyt chtosi jeden druhomu porobyti sztosi 
IP13 → robyty, zrobyty

porobyty sia ‘zrobić się, porobić się’. 
Zachẘoriƚ tak, szto sia mu porobyly takы 
guzy het PW12

poroch ‘proch’. Jak poroch de bыƚ... MP23
porochnawыj ‘spróchniały’. Takie derewo 

dudƚawe w seredyni już bыƚo porochnawe, to 
bыƚo dobre, bo sia skoro daƚo wypałyti MW23

porodyty sia ‘urodzić się’. Mы sia porodyły 
w kurnыch chыżach, ja sia wrodyƚ w kurni 
chыżы IP13 → rodyty sia, wrodyty sia

porosyty sia ‘prosić się’. Swynia sia poro-
syt PW12 → oporosyty sia

poroszyty ‘prószyć’. Denekotrы mały ľisы, to 
mały pidƚohы, bo tam moƚotyłi ï toto tam tak toto 
zerno sia ne nïszczыƚo, ne poroszyƚo tak OK21

porozberaty ‘porozbierać, porozdzielać’. 
Najpersze sia ŵoƚnu porozberaƚo tak czыsto, 
żebы ne bыƚo grudok PW12 → rozberaty

porozbywaty ‘porozbijać, zniszczyć’. Ani 
jednoho domu ne bыƚo ciƚoho, wszыtko poroz-
bywane MP23

porozchodyty sia ‘porozchodzić się’. 
Po wojni wsiady ľude sia porozchodyƚy IP13 
→ schodyty sia

porozdilaty ‘porozdzielać’. I tak ich po-
rozďiľały pomedżы ľudi IS23 → rozdilaty

porozpynati ‘porozpinać’. Porozpynaƚy 
spodni K-4

posadyty ‘posadzić’. Posadyƚ jak moƚodыj 
bыƚ, to piznisze to rosƚo to, jabka bыłï ƚadnы, 
to hruszkы OK21 → sadyty, zasadyty

poschodyty sia ‘poschodzić się, zebrać 
się’. Poschodyƚy sia, pomohly, cy w żnywa, cy 
w sinokosы PW12. Do jednoj chыżы, tam sia 
poschodïli. Dagde jaka ďiwczыna bыƚa tam 
na seľi, tak koo jej domu, tam poschodyli sia 
HW25 → schodyty sia

posadyty ‘posadzić do ziemi, zasadzić’. 
Posadytï bandurы PW12 → sadyty, zasadyty

posidaty ‘wsiąść, powsiadać (np. na wóz). 
Już posidaƚyzme, posidałyzme i wio! IP13. 
Posidaly, pojily, pośpiwaly tak jak i teper JS18 
→ sidaty

posidyty ‘posiedzieć’. Tak tam na dwori 
posidyłi HW25 → sidyty

posijaty 1. ‘posiać, zasiać’. Posijati zerno 
IP13. [Ziemi] jak maƚy wece, to wece posijaƚy, 
wece sia rodïƚo. Posijaƚ tam too orkiszu. Jak 
zoraƚ kawalec, to sijaƚ zaraz, bo ľipsze do świżoj 
zemľi posijaty JS18 → nasijaty, sijaty 2. ‘prze-
siać’. Posijaƚam muku totu sytkom takym, 
posijaƚam na stoľi MK20 → prosijaty, sijaty

posipak ‘człowiek niezrównoważony’. 
[Totы takы durakы bыłï, chťiły sia pomstyty] 
Takы posipakы rużnы IS23

poskładaty ‘poskładać, poukładać’. Poťim 
sia tak to pozberaƚo, poskƚadaƚo PW12. 
Perekryŵkы byly i wkryŵkы byly i toto i jedno 
na druhym poskƚadany JS18 → składaty

poskubsty ‘poskubać’. Poskubly toto piria, 
poťim jak już poskubly, zrobyly hostynu K-4 
→ skubsty
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posmaruwaty poszkodyty

posmaruwaty ‘posmarować’. [Do kapu-
sty] cïbuľi nakrajaly, masla daly, cy oľiju, 
cy sƚonynы [!] i posmaruwaly, i tak ily JS18 
→ pomastyty

posmertnыj ‘żałobny; pośmiertny’. A tak 
z weczera sidyły ľude, [przy zmarłym] czasom 
i śpiwaly take posmertne piśni PW12

posmotryty ‘popatrzeć’. Już żem posmotriƚ, 
jak wnuk daƚ plan zrobyty IP13. Byƚa taka 
chyża, można posmotrïti tam na ni TW22 
→ smotryty, wыsmotryty

posołyty ‘posolić’. Tot sыr treba byƚo 
wыniaty, wыpoƚokaty ho PK23 → sыr2

posowuwaty sia ‘przesuwać się (?)’. Tu 
sia posowuwaƚ ƚancok [w bronie] IP13

postarity sia ‘postarzeć się’. A jak sia stara 
baba postariƚa, to powidaƚy, że to tak posywiƚa 
jak koza IP13 → starity sia

po starodawniomu zob. starodawnыj
postawiaty [tu: postawlaty] ndk., dok. 

postawyty 1. ‘stawiać, odstawiać’. Towdï 
tak hotowyły bez kropu, tak postawyły, 
wыszumuwały toto, bo to iszczy tak iszƚo, ï taka 
bыƚa kesełycia PW12. Tych dwoch szmuhľaryw 
postawyƚy na bik IP13. Rano już bыłi 
postawłene desiatkы [snopy]. Już wydiƚa, że 
czыsta woda ide [z wypranej odzieży], to wtodï 
już postawľaƚa na bik OK21 2. ‘(kończyć) 
stawiać, wstawiać’. Jak krikwy postawľaƚy, 
ta wicha byƚa; na weczer postawľaly, to byƚo 
poczestunok JS18 3. postawyty ‘postawić, 
zbudować, wybudować’. Tam mały take 
stajankы, ałe postawene denekotrы dobri. 
Stajniu to postawyƚ [‘przebudował’] z kurnoj 
chыżы, sam swojimy rukamy. (Orało sia) 
jak zahonы bыły postawłenы. Sypanec 
w trydcet dejatim roci postawyƚ, jak wojna 
sia zaczaƚa IP13. Tota chыża postawlena 
tak, jak starodawnie postawleno bыƚo. Jak 
postawi, to poprosyly paru ludyj, i wkrыwali 
JS18. Postawyƚy sy cerkoŵ. Kożdyj gazda daƚ 
sosnu i z toho cerkoŵ postawyƚy MK20. Kupyƚ 
sï cehƚы i postawyƚ sï taku kuchniu bez kafłï, 
ałe samu cehlanu taku OK21 → stawiaty, 

postawlaty ◈ postawyty mołoko ‘postawić 
mleko (na kuchni)’. Moƚoko sia postawyƚo, 
z werchy taka byƚa werchnyna, zmetana MK20 
→ stawiaty

postela zob. pościl
postełyty ‘dać podściółkę’. Postelyt tam 

dakы takie nedohrꞌyziaƚo, ta pościuƚku robyƚ 
z toho PW12. Postelyƚy pid korowы JS18 
→ pościłka, stajnia, stełyty 

postiaty ‘pościnać, ściąć’. Tota serst wyľizƚa, 
takym nożom sia to posťiaƚo, wyľizƚa PK23

postowczы (?) ‘potłuc, stłuc’. To chockoƚy 
sia śmijut że nis zadywa hoƚoŵu, nïc ne wydyt 
pid nohы i wszыtko kaminia postoŵcze no 
sam JZ22 → towczы

postrojity ‘przygotować’. Baba postrojiƚa 
i toŵdi wыszƚa jak pryhotowiƚa sztosi, szto 
maƚa to zhotowyƚa JS18 → jidżыnia, nastrojity, 
strojity, wыstrojity

postryczы ‘ostrzyc’. Uci postryhły TW22 
→ stryczы

postyty pościć’. Zaczaƚam hrokы metaty 
dwojakы: i tak z uhľa samoho i z ohnia. No 
na ŵodu, i sia rachuje wzadhꞌuz, ale to treba 
postyty, żeby toto wыkonaty, trea postы zacho-
waty, żeby toto pomahaƚo JZ22 → pist

poswaryty sia ‘pokłócić się’: Mы sia nykoły 
ne swaryme, a jak sia poswaryme, to sia i ne 
hniwame IP13 → swaryty sia

po swomu zob. swij
posywity ‘posiwieć, osiwieć’. Posywiƚa jak 

koza IP13. U teścia posywiƚa tam baba MP23 
posywity sia ‘posiwieć’. No bo sia tam 

posywiƚa, jak bыƚa stara. Żebы sie posywiƚa jak 
koza IP13. A bodajś sie tam posywiƚa! MP23 

posыłaty ‘posyłać’. Mia neraz tato posyƚałi 
do studni, na poly jak kosyli, to mia posyƚali 
na wodu HW25

poszkodyty ‘zaszkodzić’. Ja wыczuwam 
czыm si możu poszkodyti. Susid poszkodyƚ. 
Bыły takы, szto wiryły w toto, łem że sia pryzriƚ, 
to już, znaczыt, poszkodyƚ IP13. Szkidƚywyj, 
bo win tam poszkodyt, bo już pide i na zƚist 
zrobyt JZ22 → szkodyty
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poszыty potoczok

poszыty 1. ‘uszyć’. Babы poszыly JS18 
2. ‘przyszyć’. Dratou takы dla takыch, szto 
szыłi, tak ridko poszыƚ OK21 → szыty

pościl ‘łóżko’. Pościl, pościeľi. Na postely, 
już jak spaly, no, starsze spaly, tak sia wkry-
waly perynom PW12. Maƚy tam pościl taku 
no, rodyczy. Ony na postelach IP13. Kożdy 
maƚ jakiś de pościľ, posteľi byƚy derewianы 
MK20. Pościl, takы ƚawkы koƚo ścinы, het 
byli, derewianы, tam sie ďity bawiły po tыch 
ƚawkach, sidyly tu HW25; też postela. Postela, 
na postelach tak maly rużnы takы swojoj 
robotы PW12. Normaľni na posteľach spaƚy, 
posteľi maly JS18 ◈ smertelna pościl ‘miejsce, 
na którym kładziono zmarłego’. Jak hmer, to 
poƚożyły na totu... jak wy nazywate, katafalok? 
Na smertelnu pościl h nas kazały. Na smer-
telnu pościľ PW12. Hmer, no pozberaly, toto, 
i poƚożyly na smertelnu pościl JS18

pościłka [wymowa też: pościułka] ‘pod-
ściółka dla bydła’. Na pościuƚku to hrabaly 
takyj lyst po ľisi, i tыm pościuƚku robyƚy PW12. 
Rychtuwaƚo sia abo sino, abo hrabaƚo sia lyst 
takïj bukowyj, a ni, to sino sia kosyƚo takie 
starsze, szto korowы ne choťily żerty i pościƚkы 
byly taky. Postelyƚy pid korowы JS18 → staj-
nia, stełyty

pościułka zob. pościłka 
pośmijaty sia ‘pośmiać się’. Pożartuwały, 

pośmijały sia HW25 → śmijaty sia
pośnidaty ‘pośniadać, zjeść (pierwsze) 

śniadanie’. Rano piszoƚ, pośnidaƚ, i poťim 
tak o dewiatïj hodyni obid pryneslï JS18 
→ jidżыnia

pośpiwaty ‘pośpiewać’. Posidaly, pośpi-
waly JS18 → śpiwaty

pośwaczenia ‘poświęcenie’. Chodyt swiasz-
czennyk na toto pośwaczenia domiw PW12

pośwatyty ‘poświęcić’. Byƚ poŵnyj koszyk, 
i toto sia nesƚo, ksiondz pośwatyƚ MK20. Zakły-
kały śwaszczennïka, pośwatyƚ, pokropyƚ tam, 
ï molytwu jakы tam małï, no OK21 → śwatyty

potal ‘dotąd, potąd, do tego miejsca’. Oraƚ 
dokoƚa zahonu tak, o, ta jak tu, potal IP13. 

W tim misci, bo potal dыm sidaƚ, to bыƚa 
taka partycia IP13. Biƚy onuczы tak, aż potaľ, 
o HW25

potancuwka ‘zabawa z tańcami, potań-
cówka’. Tancuwaƚy moƚody, no toto czasto 
ne byƚo, tak w neďiľu neraz to kazaƚy: my 
zrobyme se hnesky potancuwku, potancuwka 
sia zwaƚa MK20

poterty ‘potrzeć’. Poterły h rukach, to jak 
już sia toto uszczыƚo, zostawaƚ łen, to już 
towdï zberałi HW25 → terty

poteczы ‘pociec, wyciec’. Sыr zostaje, 
a tota żentycia potecze tam MK20 → teczы

potiah ‘pociąg’. Nygde ne jizdyƚ daľsze, 
aż za Nimcim ja potiah ne wiďiƚ, aż w sorok 
treťim roci, jak nas zabraƚy PK23. Z potiahu 
ho wziałï MP23

potiahaty [forma: potihaty] ‘pociągać, 
ciągnąć’. Kudil si tu maƚa zapchanu za pojas 
tak tu i toto... potihaƚa si len HW25. Poťihaƚy 
za sznurok [kołyskę] K-4 → tiahaty, tiahnuty

poticzok zdrobn. ‘potoczek, strumyczek’. 
Ona maƚa stołyk tam na poticzku, a tam 
w dodatku na poticzku iszczy bыƚa buda 
z czatïnы. Pralnïkы chƚopci zberały po poticz-
kach IP13. Ŵodu sia nosïƚo tam z poťiczka, 
spid bereha JS18. Mы sia mыƚy w poťiczku. 
Mы bosy leťiƚy do toho poťiczka MK20; też 
potoczok (?). Ona si (woda) zrobyƚa taki 
potoczok znaczы... ï z toho potoczku potim 
brały OK21 → potik

potihaty zob. potiahaty
potik ‘potok, strumień’. Nosyłi w widrak 

[!] to (wodu), tam napojity korowы, z potoku 
IP13. Prï chыży bƚysko mы maƚy poťik MK20. 
[Prali] na potoci OK21 → poticzok, strumыk

potim ‘potem, następnie’. A potim już 
rozmajiti chodyły. Najpersze sia priaƚo, potim 
sia motaƚo PW12. Baba hƚadïƚa, łen czesaƚa 
ï priaƚa ï potim były weczirkы. Skƚadam na 
tybľi a potim już hore tak zwana oczap ïde 
IP13. Zrobyƚo sia sukno ï z toho potim dawałi 
szыtï sï takы huni OK21 → pak

potoczok zob. potik 
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potowczы powidaty

potowczы ‘potłuc, utłuc’. Koƚotoŵ, dere-
wiane takie, a tu takы o, rih tu maje, i toto 
potoŵkƚo bandurы, takы rih, takï koƚok MK20. 
Tak nazywałi: tam mi potowcz toho kamenia 
tak! OK21 → pohrużaty, towczы

potowczы sia ‘potłuc się’. Im sia tak 
potoŵkƚa, żem ciƚy misiac leżaƚa, anïm sia 
ne ruszyƚa K1899 

potrafyty ‘potrafi ć’. Barz wiriat w toto, że 
potrafyt chtosi jeden druhomu porobyti sztosi. 
Ja po nimecky potrafi e sie wytumaczыtï IP13. 
Ale to ne każdyj potrafy, no OK21 

potratyty ‘stracić’. Potratyły w tim czasi, 
pidczas wysiedľinia, ľude IP13

potriasty ‘potrząść, roztrząsnąć’. Ŵaƚkы 
treba byƚo potriasty, ŵaƚkы potrias JS18 → triasty

potribnыj ‘potrzebny’. Można sia poďi-
łyti z kymsi, jak komusi potribne IP13. Pytia 
ne je zdorowe, ałe dla ľikarstwa jes potribne. 
Alkohoľ czƚoweku potribnyj jest IP13

potribuwaty ‘potrzebować’. Nïchto ne 
potribuwaƚ hroszï, poschodyƚy sia, pomohly 
PW12

potriskaty ‘potrzaskać, popękać’. [Pod-
łoga z gliny] Jak piszoƚ po tim, pochodyƚ, to 
ono potriskaƚo OK21

potyty sia nowsze ‘pocić się’. Tak-em sia 
straszni potyƚa po tim, jak ona mi toto tu 
daƚa, jakesy ľikarstwo PW12

powała ‘powała, sufi t z desek’. Tam jest 
taka powaƚa z toj kurnoj chыżы tam jest. 
Pobuduwaƚ joho tam na ti powaľi już IP13. 
Sufi t no, no to powaƚa, powaƚa JS18. Sufi t to 
powaƚa, to od dawna nazywały powaƚa MW23

poważnыj ‘poważny, znaczny’. Sztosï 
szmaryƚ takie poważne IP13

powbywaty ‘powbijać’. Były derewiany 
boronы, łem zubы były poẘbywanы żeľizny 
AK20 → wbywaty

powdowity ‘owdowieć’. Moji mama 
powdowiƚy, win hmer na taku chorobu, na 
czerwinku. Tato toże powdowiƚ MK20

poweczeriaty 1. ‘zjeść kolację’. Jak mы 
poweczeriaƚy, jak my już na śwatyj weczer, zna-

jete, poweczeriaƚy, tak braƚ tato taky rucznyk, 
braƚ chľib MK20. Poweczeriajte h nas! HW25 
2. ‘zjeść kolację wigilijną, powieczerzać’. Kutiu 
już piznisze hotowyłi, i tak poweczeriałï HW25 
→ weczeriaty

powercha ‘od góry’. Pidberaƚa tak, o tu 
tu jednom rukom pid spodom, a druhom 
powercha, powercha ï do sebe OK21 

poweresło ‘powrósło’. Snopы wiazałï 
poweresƚamï, żыtnom soƚomom MP23. 
Powresƚamï no, normalni IP13. Wiazała, 
tam wƚaśni soƚomom, brały z tohꞌo, i zrobyłï 
takie, nazywały poweresƚo, perekrutyłi na 
poƚowinu i to, i tym zawiazaƚa OK21 

powertaty ‘powracać’. Wertaƚy nekotrы, 
wertaƚy, powertaƚy lem powertaƚy tam AK 
→ wertaty

powertyty ‘powiercić, przewiercić’. 
[W drabinie przy żłobie] bыƚ takyj druczok 
i z druhoj storonы i powerczeny bыłi takы 
szczebłïkы OK21 → wertyty

powezty sia ‘pojechać’. No to już chyba 
sia tam z mista powiuz na tim wozi PW12. 
Furmankamy chodyly: były takы piŵkiszkы, 
tam dwa postawyƚ sï, i ľitrы, do tыch lityr daƚ, 
i tam powezƚy sia JS18 → wezty sia

powiazaty ‘powiązać, związać’. Jak powia-
zały, to kƚały w takы desiatkы zerno OK21. 
Uci bыly powiazanы i tam maƚy drabynku, 
tam sie im dawaƚo kostriciu PK23 → wjazaty

powidaty ndk., dok. powisty 1. ‘mówić, 
powiadać’. Ałe powidam, pszenyci maƚo bыƚo 
w nas. Tam, powidały, o tam sia wrodyƚo 
PW12. Jak wam powisty? Dneska z toj kudyłi 
jakosy maƚo toho, powidat. Powidż teper tы! 
IP13. Powidajut na weczer: idy moƚoty! MK20. 
Powidały, że: poƚataj tam! OK21. Szto zberały, 
powidaj! Iszczy ras powidż! Tak mi powiƚa 
MP23 2. ‘opowiadać’. Żałï no ji tam sy śpiwałi 
si o, prypowidkы powidały, takы bajkы jak 
tohꞌo OK21. Fant... żebы oddałi toto chƚopci, 
to ďiwczыna musiƚa tam abo śpiwatï, abo 
daszto powidatï HW25 → hwaryty, kazaty, 
opowidaty, opowisty, wыpowisty ◈ ne mame 
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powisty pozberaty 

(nycz) do powidżыnia ‘nie mamy (nic) do 
powiedzenia’. Już ne mame nycz do powi-
dżynia IP13

powisty zob. powidaty
powisyty ‘powiesić’. Mama powisiły desi 

na moroz [kiełbasę] OK21 
powisyty sia ‘powiesić się’. I chto sia 

powisyƚ to ťiż osibne, pid pƚotom? [chowano] 
AK → obisyty

powiszaty ‘powiesić, porozwieszać’. Skƚaly 
miaso na toto i tam maƚy takie bojisku, tam 
powiszaly, i tam sï wkrawuwaly, to zamerzƚo, 
to już mu nycz ne bыƚo JS18

powit ‘powiat, siedziba powiatu’. Powit 
bыƚ w Gorłyci i tohꞌo OK21

powitria ‘powietrze’. Tu jes wszыtko, tu jes 
powitria. Tu można żыti i powitriam i wodom 
IP13. Musiƚam sï dweri otworyti, żebы mi 
iszƚo powitria MP23

powmeraty ‘poumierać’. Poŵmeraly tak, 
że ja ne tiamlu, i baba i ďido, ja ne pamia-
tam. Maminy rodyczy toże pohmeraƚy MK20 
→ wmeraty

pownia ‘pełnia (księżyca)’. Żałï pereważni 
jak misiać śwityƚ, ta jak bыƚo pownia OK21

powno ‘pełno’. Poŵno tыch wereten, tыch 
wыżok. Poŵna cerkoŵ ludyj byƚa. Wszytko 
sia do koszыka rano kƚaƚo na Weƚykden, żeby 
byƚ poƚnyj koszyk MK20

pownыj ‘pełny’. Pownyj kapeľuch-em 
prynesƚa [wody] HW25

poworożыty ‘powróżyć’. Poworożytï. Ja 
powidam: Pan Bih my poworożyt, ja ne daju 
worożytï nïkomu JS18 → worożыty

powstaty zob. powstawaty
powstawaty ‘powstawać, stawać’, dok. 

powstaty. Jakby tak stary wstaly, powstawaly, 
szto byly, tak by wmeraly nazad. Ne powi, że 
poŵstaƚ, bo hmer JS18 → powstawaty

powteraty sia ‘powycierać się’. Ona sia 
hmyƚa, rucznyk hardyj maƚa, no ji pohteraƚa 
sia, no ji już jes newista i do chыży K-4

powtikaty ‘pouciekać’. Poťim powtikaly 
JS18. Ï powidat: wы jim powticzte! MW23. 

Odtaľ ľude powtikałi do Rosji HW25 → wti-
katy

powyty ‘zawinąć w pieluszki’. Ta baba 
odobraƚa ďitynu, zawiazaƚa pupok, jak to po 
naszomu powyƚa, no i poƚożyƚa tam desi AK20

powыchodyty zob. zamuż
poza ‘oprócz, poza’. Jedna i komora, poza 

komorom i komora za stajnioƚ, i wsi, i bojisko 
w seredyni IP13

pozaberaty sia ‘pozabierać się’. No ałe 
ktosy tam sia pozaberaƚ z kotrosыma IP13

pozabywaty ‘powbijać, pozabijać’. Iszcze 
druhe tiƚko byƚï, ï tu bыłï pozabywane zubы 
[w bronie] IP13 → byty

pozabыwaty ‘pozapominać’, też pozabыty. 
Ale pozabыła, zabыła, bo toho ne pamiatam 
PW12 To na totы Wszыtkych Śwatych o, 
Kosmy – Damyjana, juże-m tak pozabywaƚa. 
Tom znaƚa, alem już pozabywaƚa jak zwaƚy 
toto, no MK20 

pozabыty zob. pozabыwaty
pozakruczaty ‘zakręcić, pozakręcać’. 

Chimľa –obruczyk takyj na woƚosia; poczesaƚy 
jij hardi tu, i piznisze pozakruczaly poza to 
K-4 → krutyty

pozałożaty ‘pozakładać’. Najpersze 
piszoƚ-em tam rano, pozaƚożaƚ toto wszыtko 
IP13

pozaływaty ‘zalać’. Druhom wodom już 
pozalywaƚy wsio, totu zupu MK20 → załywaty

pozamerzaty ‘pozamarzać’. Miaso byƚo, 
pokƚaly, pozawiszaly i tam pozamerzaƚo 
→ zamerznuty JS18

pozamitaty ‘pozamiatać’. Pohrabaty koo 
chыży, pozamitaty, popriataty JZ22 → zamitaty

pozanymaty ‘pozajmować’. Osadnыkы 
pozanimałi szto bыƚo ľipsze OK21 

pozarany ‘pojutrze’. Pozarany PW12
pozawiszaty ‘pozawieszać’. Miaso byƚo, 

pozawiszaly, i tam sia wkrajuwaƚo, i hotowyƚo 
JS18 → zawisyty

pozberaty 1. ‘zebrać’. I sia zrobyƚo masƚo, 
masƚo mama pozberaƚy tam MK20 2. ‘pozbie-
rać’. Poťim sia tak to pozberaƚo, poskƚadaƚo, 
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pozberaty sia prajnyk

skrutyƚo. Sino tam pozberaly na taku jednu 
kupu PW12. Piszƚa tam baba, pozberała 
[patyków] po poticzkach IP13. Poťim sia tak 
to pozberaƚo, poskƚadaƚo, skrutyƚo PW12. Pry-
nesly na sťiƚ sino, a na druhyj den wыnesly 
toto z chыżы, pozberaly. Wiazaly, pozberaly 
i wiazaly, weresƚamï wiazaly, tom soƚomom, 
szto byƚo JS18 3. ‘ubrać’. Hmer, no pozberaly, 
toto, i poƚożyly na smertelnu pościl. Moƚodycia 
basanunkы maƚa na hoƚowi, taka pozberana 
byƚa JS18 → nazberaty, zberaty

pozberaty sia 1. ‘ubrać się’ Chto maƚ ľipsze 
to sia do ľipszoho pozberaƚ, a chto maƚ kie-
psze to... ale musiƚ sy jakus dostosuwaty, jak 
do cerkwy iszoƚ, to sia musiƚ ubrati, ubrania 
sy kupyƚ. Baba jak maƚa do harszczoho, to 
sia pozberaƚa harszcze, a jak maƚa taki kus 
tuńsze, to sia ťiż pozberaƚa JS18 → wbraty sia 
2. przen. ‘wyszykować się (z czym)’. I bыkamy, 
i kińmy i korowamy, jak chto mih, jak komu 
de pasuwaƚo i jak mih sia pozberatï PW12 
→ zberaty sia

pozbilaty ‘wybielić’. I tыm pozbiľały, ï na 
neďiľu to bыƚo ƚadni vыhľadaƚo, bo bыƚo tak 
czыsto OK21 → zbilaty

pozdohaduwaty sia ‘podowiadywać się’. 
Teraz sia pozdohaduwate deszczo MK20 
→ zdohadaty sia

pozeraty ‘spoglądać’. Stojaƚ ľisnyczy 
i pozeraƚ IP13 → ozeraty sia, zazeraty

pozhrabuwaty ‘zgrabić, pozgrabiać’. 
[Siano] pozhrabuwaƚ tak, żeby kridu, żeby 
kipku można byƚo uƚożыty JS18 → zhra-
buwaty

poziwaty ‘ziewać, poziewać’. Jak już tak 
sia poziwat, tak sia spaty chocze... AK20

poznatia nowsze? ‘poznanie’. Ot tamtych 
rokiw do teper to jes ne do poznatia. Ne do 
poznatia jake bыły tamtы rokы IP13

poznaty ‘poznać’. Poznaƚa, że ona sztosi 
musiƚa z tыm zrobytï BrIP13 → zapoznaty sia

pozwolinia nowsze ‘zezwolenie’. [Z wy-
 siedlenia] prïjichałï, tu trea bыƚo maty 
pozwoľinia, ale nam dały pozwoľinia OK21

pozwołyty sy ‘pozwolić sobie’. Jakby 
si pozwołyƚ desi na jakese hulania, to ne 
wystarczыt [emerytury] IP13

pożartuwaty ‘pożartować’. Posidyłi, pożar-
tuwały, pośmijały sia HW25

pożenyty sia ‘ożenić się, pobrać się’. Mы 
sia pożenyły. Dziwczata totы sie tu pożenyłï. 
MP23 → żenyty sia, ożenyty sia

pożыczыty ‘pożyczyć’. Win tam pożyczyƚ 
piatnadcat tïsiaczy od ľudyj AK20. Dobri byƚ 
chƚop, pożyczyƚ nam woza PK23 

prababa ‘prababka’. Prababa, prababka 
PW12. Ja jestem prababa, mam już piatero 
praŵnukiŵ AK20 → prababka

prababka ‘prababka’. [Prababcia czy pra-
baba?] Rozmajiťi, jak sie komu udaƚo: pra-
babcia i prababa, [po namyśle:] prababka 
PW12 → prababa

praca nowsze? ‘praca’. Nakrutyły kыczkы, 
a to dos ciażka praca bыƚa. Tiażka rob... 
[poprawia się:] praca bыƚa OK21

pracowytыj ‘pracowity’. Taky szto robyt, to 
czƚowek pracowyty, robyt, maƚ wszыtko JZ22

pracuwaty nowsze? ‘pracować’. Ľude tiażko 
pracuwaƚy IP13

praczka ‘praczka, kobieta, która (dobrze) 
pierze’. Żeby byƚa praczka, żeby byƚa szwaczka, 
i iszczy do toho welyka bohaczka [z przy-
śpiewki] K-4

pradid ‘pradziadek’. To jej ďido, ta jak, 
jak praďid to jej ďido, ne praďid IP13

prajnyk ‘kijanka do prania’. Czoho 
prajnikы dawałï? Prajnikы dawałi, to jes tak na 
pamiatku, na śmich IP13 ◪ Maƚa takyj kawa-
łek, nazywaƚ sia prajnïk. Tыm prajnikom byƚa 
po tim [kamieniu, na ktorym było pranie], 
byƚa, byƚa i do wodы, i maczaƚa, ï byƚa, i tak 
i tohꞌo OK21. Mama piszłi, ta to (połotno) 
tam namoczыłi h rici, mały taki prajnik i to 
towkłï HW25; też pralnyk. Pralnïkы za to 
bыły, bo jich chƚopci zberały po poticzkach 
IP13 2. ‘patyk do wybijania nasion’. Toto 
nasinia to sia towkƚo, takы małi prajnikы, 
i tыma prajnikamy towkły tot łen HW25
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praktycznыj prawi

praktycznыj ‘praktyczny’. To bыły ľude 
praktycznы na to PW12

pralnyk zob. prajnyk
prania ‘pranie (czynność)’. Towdi bыƚo 

wszytko takie z toho łenianoho abo paczisnoho, 
to toto takie, że twerde bыƚo do prania OK21

prasa nowsze ‘prasa (przyrząd do odci-
skania)’. Taka prasa bыƚa, i tak stysƚo tu syr, 
a tu tak stysƚo. Toj żentyci odcïdyƚo MK20

praty 1. ‘prać’ ◪ Prajnikы... piszƚa tam 
baba, pozberała po poticzkach, bo dawno 
ne bыƚo rajbaczok ani pralok, łem tam praƚa 
baba na poticzku. Wziaƚa si wodu tepƚoj ï tak, 
chocby i zyma byƚa, to ona w szafłï, to szafel to 
bыƚo takie zrobłene jak teper bania w ogrodi. 
Z derewa, to wszыtko bыƚo z derew,a i ona tam 
praƚa. Maƚa stołyk tam na poticzku, a tam 
w dodatku na poticzku iszczy bыƚa buda 
z czatïnы, żebы ne kuryƚo śnihu. Buda taka, 
taka szopka, szto tam stolec tot. To sia praƚo 
na tim IP13. Moja mama musiƚa wszыtko 
robyti ï rukamï prati. Towdi bыƚo wszytko takie 
z toho łenianoho abo paczisnoho, to toto takie, 
że twerde bыƚo do prania. [Prali] na potoci, 
iszłi, doma dawałi tam, jakes joho nazywałi 
– uh, zdaje mi sia, dawałi toho popeƚu, tak, 
dawałi toho popeƚu do wodы i to sia zrobyƚo 
takie jak tohꞌo, jak mыdł... jak, żebы namыdły 
mыdľowynamï i wsypałï. W nas nazywały że 
wsypały toho uhu, ï tohꞌo, ï ono tam pobыƚo. 
Ï małi takы rajbaczkы, tak, rajbaczka sia 
nazywaƚa, to bыłi zrobłene abo z derewa, 
a ostatnie już bыłï z blachy, taka faluwana 
blacha bыƚa, ï oni, dawno z derewa mały zro-
błene, takы, ramuwatï bыƚo porobłene, taka, 
i na tim rukamï czuchraƚa, czuchraƚa, a jak już 
ji brakƚo siƚы, to iszƚa do potoka. Tam maƚa 
takyj kawałek [!], nazywaƚ sia prajnïk, ï bыƚa 
taka brыƚa, takyj stołec z kamenia, byƚa na 
tot kamin, i tыm prajnikom byƚa po tim, byƚa, 
byƚa, i do wody. I maczaƚa ï byƚa, i tak tohꞌo. 
I potim jak już uważaƚa, że wыprane, no to 
toto poƚokaƚa raz, druhꞌiraz, tretꞌiraz, pokaľ aż 
krutiƚa, to już wydiƚa, że czыsta woda ide, to 

wtodï już postawľaƚa na bik. I w ľiti, i w zimi, 
no de maƚy pratï? OK21 2. ‘bić, uderzać’. Tak 
praƚy cie po rukach [linijką w szkole], bo-s 
ne znaƚ MP23. Mama piszłi, ta to (połotno) 
tam namoczыłi h rici, mały taki prajnik i to 
towkłï, to sia zwaƚo, no, prały, i ono sia bilïƚo 
HW25 → wыpraty

prawda1 ‘prawda’. Można powisty, że to 
ne jes prawdom. O taka prawda jest IP13

prawda2 nieodm. ‘prawda; naprawdę’. 
Prawda, że paczisne to bыƚo tak zwane. 
Prawda, że mы sia, że ne pohniwame? IP13

prawdi [-ďi] ‘naprawdę’. To prawdi, lude, 
totы Rusnakы tu, Łemkы oni sia zanïmały 
wszыtkym IP13; też po prawdi. Raz skosyƚ, 
a poťim i po praŵďi i ne byƚo by druhij raz 
szto kosytï AK20

prawdywi [-ẃi] 1. ‘naprawdę, rzeczywi-
ście’. To tыch kumiw brały kupu, ałe prawdywi 
tilko jeden maƚ bыti. Ona bыƚa z Dosznyci, tak 
prawdywi z Dosznyci PW12. Robyły poƚotno, 
koszeľi, a tak prawdywi to soroczka onы totы 
zwały IP13. Nazywały mы prawdywi motuz-
kom OK21 2. ‘porządnie’. Taki oborih na sino 
prawdiwi zrobleny PW12

prawdywыj 1. ‘prawdziwy’. Koraľi, ja znam 
cy prawdywy? Ne bыły prawdywы pewne, 
take jakysy, ja ne znam, bo prawdywy to bыły 
dorohы PW12. To jest prawdywe IP13. Mały 
denekotrы ï takы ľisы prawdiwы, dobrы ľisы 
OK21 2. ‘sprawiedliwy (?)’. Za to-m zbadaƚ, 
że Nimci bыły nawit, naprawdu prawdywi 
IP13 → sprawedływыj

prawdywыj hryb ‘prawdziwek’. Prawdïwyj 
hrib, hoƚubinka, h nas to jes pidstawowyj hrïb; 
te prawdywi de chto chotiƚ, tam zberaƚ IP13. 
Hrybы prawdywы takы MK20

prawi [-ẃi] ‘prawie’. Prawi że każda 
wrodyƚa doma PW12. Pereśpiwaƚy prawi 
ciƚu nicz IP13. Już nychto prawi ne robït tym 
pƚuhom AK20. Bыƚo meszkania koƚo meszka-
nia prawi OK21. Jak-em kupya dwa michы 
żыtnej [mąki], try pszenycznej, to-m maa na 
prawi na pitora roka dos MP23
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prawnuk proberaty

prawnuk ‘prawnuk’. Prawnuk, mam już 
piatero praŵnukiŵ AK20

prawo ‘prawo, możliwość’. Chto ne maƚ, 
to maƚ prawo kupytï [drzewo] IP13 ◈ maty 
wełyke prawo ‘mieć głos decydujący, głos 
z którym się liczy/liczono’. Śwaszczennyk 
maƚ w seľi welykie, welykie praẘo, ľude ho 
sƚuchaƚy PW12

prawosławnыj1 ‘prawosławny’. Iszczy bыƚ 
ksiondz towdy, prawosƚawnyj takyj monach 
IP13. Byƚa cerkow, byƚa nawet i prawosƚaŵna, 
i hrekokatoƚycka byƚa MK20

prawosławnыj2 ‘osoba obrządku pra-
wosławnego’. Byƚo duże prawosƚaŵnych, no 
i postawyƚy sy cerkoŵ MK20

prawyty masło zob. masło
preci ‘przecież’. Preci ne piszoƚ jeden do 

druhoho tohꞌo, mohƚy chowaty na ťim cmen-
tari, a ony chowaƚy osibnie PK23; też preciż. 
Pec preciż bыƚ takoj dowhostï IS23 

preciż zob. preci
predstawlaty ‘przedstawiać’. Predstaŵľaƚ 

toto jak bыƚo kołysï IP13 
predstawlinia ‘przedstawienie’. Łemkiwskie 

predstawľinia IP13
prejty zob. perechodyty
prekrasnыj ‘przepiękny’. Ne mate poniatia, 

jaki to bыƚ (śpiw), to prekrasne IP13
prenygde ‘nigdy, przenigdy’. Nygde, pry-

nygde ne maƚ żadnej pomoczы IP13
prepowidaty ‘opowiadać (różne rzeczy)’. 

Ja śpiwam, i ta ona sia ľubiƚa śmijati, prepo-
widati HW25

prepywaty (?) ‘przepijać’. Za Awstrji 
straszni pyƚy, prepywaƚy grunta, wyjiżdżaƚy 
za hranycu PK23

preważaty nowsze? ‘przewozić’. Teper 
kupujut trunu i preważajut PW12

prewiazuwaty ‘przewiązywać’. [W kora-
likach] totыch nytok kupa bыło, to prewia-
zuwały na karch PW12

prez [wymowa: brez] ‘przez’. Moƚoko 
cidyly do horcï brez szmatu. Sia ne nosyƚo 
brez pewnycu, lem prosto na tot ľoch sia sypaƚo 

bandurы JS18. Duże naszыch ľudyj z naszoho 
seƚa w tamtu wojnu piszƚo pisze do Rꞌosyji tu 
brez werch, brez ľisы AK20. To byƚo brez seƚo, 
to ji w trioch chыżach bыƚo, byłï totы weczirkы. 
Sidaƚ na konia i iszoƚ brez seƚo HW25 → bez 

prezent ‘prezent, podarunek’. Tota rodyna 
moƚodoj ide za niom, nesut prezenty, koƚaczy 
rużnы K-4 → balec 

priadywo ‘przędziwo, przędza’. Treba bыƚo 
osnuwaty totu priadżu. I toto sia zamotuwaƚo 
toto, szto sia nasnuwaƚo priadże, tak o PW12. 
Paczisne to bыƚo tak zwane, z kƚakiw, to jes 
toto druhe, druhe priadywo, a persze priadywo 
to sia nazywało łen. Szmaryƚa pid mist toto 
priadywo. Z łenu, z priadywa robyły poƚotno, 
koszeľi IP13

priasty ‘prząść’ ◪ Najpersze sia priaƚo, 
potim sia motaƚo na take motowyƚo i treba bыƚo 
znaty kilko pasem tam ma pitï, na jedno pasmo 
kilko nïtok PW12. Baba hƚadïƚa, łen czesaƚa 
ï priaƚa. Bыłi dowsze weczerы, to wszыtkы 
priały IP13. Wszыtkы prialy jakы byly doma, 
prialy i chƚopы JS18. Priaƚo sia woŵnu, to tak 
z uć MK20. Priały, ale priały tыm, rukamï, na 
weretena takы OK21. Diwczata priałï, plelï. 
Potihaƚa si len i tu priaƚa i zwïwaƚa. Do dwa-
nastoj hodinы, do desiatoj priały, do jedena-
stoj. Bыƚa taka kudziľ derewiana, ľiska taka, 
okruczene łen bыƚ, ï sia tu priaƚo. Sia priaƚo 
ciƚy weczer HW25 ◈ kudil priasty ‘prząść na 
kądzieli’. I szto sia naśpiwaly na weczirkach, 
i naprialy, kudeli prialy PW12 → napriasty, 
popriasty, spriasty; łen, połotno, weczirkы 

priataty ‘sprzątać (w domu)’. Tak sidyt 
jak w barƚozi, ne popriacze. Priataty no to 
wыczыstyty, pomыty, posteƚyty u chыżы, na 
poƚy ťiż można, pohrabaty koo chыży, poza-
mitaty, i na poƚy można czыsto porobyty JZ22. 
Priatati MP23 → popriataty, wыpriataty

pro ‘dla’. Swyni trymaly pro sebe JS18
proberaty ‘wybierać (tu: kał)’, dok. pro-

braty. Ja ho proberu. Widiƚ pry wojsku jak 
proberaƚy tak konia, i probraƚ i sia wыzdorowiƚ, 
no PW12
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probraty proskurka

probraty zob. proberaty
probuwaty nowsze? ‘próbować’. Mama tak 

probuwałi: wziały kus, paru stebeľ [lnu] i tak 
poterły h rukach, to jak już sia toto uszczыƚo, 
zostawaƚ łen, to już towdï zberałi HW25

probywacz ‘człowiek, prowadzący roze-
znanie czy oddadzą pannę’. Tak bыƚo, jak ja 
iszczy doma bыƚa, jak moji sestry sia oddawaƚy, 
to tak pryszoƚ najpersze probywacz, taki chƚop 
staryj i gadaƚ: cy dasz ďiŵku, cy ne dasz? No 
i już jak tam powiƚ, że dast, to pryszƚo zas 
dwoch, abo trioch, abo sztyrioch już takыch 
na pogadanku szto obiciajut JZ22

procesuwaty ‘procesować (się)’. Kawaƚek 
[!] zemľi procesuwaly, a hnesky ńit, hnesky 
zemľi je dos JS18

procesyja ‘procesja’. Kinczyły procesyjom 
AK20 → sijaty

proczuchraty sia ‘przetrzeć się’. Sia poderƚo 
toto (kierpci), bo sia tota skora proczuchraƚa 
OK21 → czuchraty

proczыtaty ‘przeczytać’. Ne zna numeru 
proczыtaty IP13. Tom napysa[ƚ]a  łyst 
ï poƚożyƚam do chľiba i sia wpiuk, żebы win 
proczыtaƚ MP23 → czыtaty

prodaj sprzedaż’. Dagde byƚ prodaj MK20 
◈ na prodaj ‘na sprzedaż’. Wiuz abo dakie 
drowno na prodaj, abo dakie, daku chudobu. 
Szto mały na prodaj, to zo szыtkыm iszły 
PW12. A ja maƚ na prodaj teľata. Teper to ťiż 
tak chowajut lude korowы i take, jaƚowyznu 
taku, na prodaj IP13. Kamfi na h miści na pro-
daj byƚa JS18. Tato iszoƚ z takыma dыrwamy 
na prodaj MK20

prodaty zob. prodawaty
prodawaty ‘sprzedawać’, dok. prodaty. 

Swyni chowały, ałe treba bыƚo prodaty, bo ne 
byƚo grosza PW12. Prodawaƚo sia (jafыrы). 
Kowal maje warstat – prodast IP13. Chto jake 
maƚ derewo na swojim poly tak, z tыma wyrobyƚ, 
prodawaƚy MK20. Wujko sy totu kuźniu pobu-
dowały, ałe poťim prodały AK20. Oni na tych 
torhowyciach prodawałï. Musiƚ prodati OK21. 
Prodaty ne bыƚo de, chudobu, swyni, trudno 

byƚo prodaty TW22. Prodaƚ korowu PK23. 
Prodawałyzme MP23 → chodyty, zaprodaty

prodił zob. czesaty sia
prohaniaty ‘przeganiać’. Ne znam cy tam 

chtosï byƚ, chto jich prohaniaƚ K-4
prohnojity ‘nagnoić’. Korowы jak pasut, 

to kus prohnojat AK20 → hnojity, obhnojity, 
zahnojity

prokieltuwaty ‘zrobić zbędne wydatki’. 
Jak propyƚ jak to, prokieltuwaƚ, tak stary ľude 
nazywaƚy, jak piszoƚ do Gorlyc, jak daszto 
piniazi rozpusty duże: to-s prokieltuwaƚ ťiƚko, 
a szto nyc-es ne kupyƚ JZ22

prołuba ‘przerębel’. Idut do rikы do mytia, 
do potoka cy do proƚuby K-4

propadaty ‘przepadać, ginąć, marnieć, 
ulegać zniszczeniu, zdychać’, dok. propasty. 
Teper kurы zdыszut, lude kupujut i toto pro-
pada wszыtko tak, perewertat sia i już. Kin... 
ta ťiż, abo propaƚo abo zdochƚo. I korowa tak 
samo PW12. Żыto ne je takie ozyme, czasom 
ne wыtrïmaƚo, propaƚo czasto AK20 → pere-
wertaty sia, skapnuty

propasty zob. propadaty 
propyty ‘przepić’. Propje za tyżden IP13. 

Piszƚa ďiŵka zo Sƚowakiŵ, sƚużыƚa tam 
w Żыda, win kupyƚ Żыd od gazdы, gazda 
propyƚ to PK23 → pyty

prosfora zob. proskurka
prosijaty ‘przesiać’. Podtoŵkaƚo sia h 

mƚynach jarec, i tota upa prosijaƚy mama, 
i trotu upu na bik MK20 → posijaty, sijaty

proskurka, też ofi cjalne prosfora ‘opła-
tek’. Proskurka to jes takie, to takы maleńkы, 
ksiondz to pryczaszczat tam, znajete, o. To 
win sia nad tym moƚyt i trymat takы... Moƚyt 
sia, i totы proszkurkы matuszka, joho żinka, 
napecze, do cerkwy prynese i kożdy sy kupyt 
na Weƚykden, żebы perszu totu proskurku 
spożыtï, no. Tot, kawaľczyki sia proskurku 
kupuwaƚo tam w cerkwy, prosfora, proskurka 
i najpersze... Tato poďiƚyƚy tak o, najstar-
szyj czƚowek żeby poďiƚyƚ, i najpersze sia toj 
proskurkы śwaczenoj ziƚo MK20
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prosteraty pryberaty

prosteraty ‘rozścielać, rozpościerać’. 
Prosteraƚo sia i tak na sonci wyschƚo JS18. 
Hƚadyti – ne hƚadiat tot łen, ne prosterajut 
OK21. Połotno moczыłi h rici i na berehach 
prosterałi HW25 → prystyraty

prosto 1. ‘prosto’. I ïszƚo y hori komynom 
prosto [‘i dym szedł do góry] IP13. (Opli-
cza...) czasamy bыły takы falbankы, a czasamy 
tak prosto PW12.; st. wyż. proszcze. Bыƚo 
wszыtko proszcze MP23 2. ‘po prostu’. Biľićko 
wыbiłeno, takie bыƚo biľisie jak, jak prosto 
kupcze. Moƚodszы to mały już dakы spodni, 
a jak ni, to prosto biłы gaczы nazыwały PW12. 
Ono (klag) ho prosto stïnaƚo, to moƚoko. Bo 
dakoły, persze to prosto wybyły pec. A w kur-
nych chыżach to biłyły hłynom prosto. [Jak 
mówiono?] Chыża, prosto: chod do chыż! 
chod do chыż! IP13 → poprostu 3. ‘prosto, 
bez specjalnych ozdób’. Tu w Bortnim prosto 
[ubierano się] OK21 → czesaty sia

prostыj 1. ‘prosty’. A tu dalsze bыƚo proste 
hładke i, to sia nazywaƚa zapaska. To (czuha) 
takie proste byƚo. A tu prosto byƚo, rukaw bыƚ. 
Śpidnyci już nazыwały takы tońszы, prostы 
takы PW12 2. przen. ‘prosty, nieskompli-
kowany’. To ne take proste IP13. Dos takie 
proste bыƚo OK21

prosyty ‘prosić, zapraszać’. Hneska pro-
siat tak IP13. No prosyły, prosyły [majstrów], 
ałe pƚatyły MP23 ◪ Drużba sidaƚ na konia, 
ne prosyƚy na wesila misiac na pered, ale 
wesiľa po ślubi, do moƚodoj, toŵdy gazda: 
ty mi pidesz prosyty do horы seƚa, a ty druhi 
pidesz w dolynu. Sidaƚ na konia, kapeľusz 
zo stonżkom, paƚyczka h rukach z sokorkom 
taka K-4 → sproszaty, zaproszaty

prosyty sia ‘prosić (się)’. Tiż sia tak pro-
syt, daƚa mu [mleka] IP13

proszcze zob. prosto
proszenыj ‘proszony, zaproszony’. Wesila 

byƚo, ludy były proszeny, ałe ne proszenych 
wece byƚo IP13

protesaty ‘ociosać’. Jeden chƚop stojaƚ do horы 
na tim derewi, ono bыƚo protesane IP13 → tesaty

protiaty ‘przeciąć’. Tam protiaƚ de uważaƚ, 
de ďira ma bыti IP13 → tiaty

protikaty ‘przeciekać’. Sypanec budu 
perekrыwaƚ, bo już protikat IP13

*protywyty sia por. sprotywyty sia
prowadyty 1. ‘prowadzić’. Jak kin dostaƚ 

kolku, no to terly i perewodżaƚy... prowadiat 
daleko PW12. Korowы prowadïłi poprostu, 
tam prodawały OK21 2. przen. ‘prowadzić, 
realizować’. Majszter plan prowadyt IP13 
→ zaprowadyty

prowodyty ‘przeprowadzać’. Ne prowo-
dyły takoho [śledztwa], czoho mały? IP13

prozыwaty ‘przezywać, wyzywać’. Prozy-
wały jej tak, że skopыliƚa sia HW25

prozыwka ‘przezwisko’. Ne maƚ tak 
prozyŵky, ƚem że weƚykyj i już, weƚycz nohы 
ma K-1 → pryzwyszcze

prr! ‘zawołanie na woły (w zaprzęgu), 
żeby stanęły’. Prr! – po pыsku tu, po rohach 
kыjem IP13

prudcze, prudczejsze zob. prudko
prudko ‘prędko’. Ľipsze do świżoj zemľi 

posijaty, bo jakby ta prudko schodyƚo... JS18; st. 
wyż. prudczejsze. A żebы pruczejsze, to: wio! 
IP13; st. wyż. prudcze przen. ‘tu: pokrótce’. 
Ï potim były weczirkы, jak prudcze pani opo-
wim IP13

prut 1. ‘pręt, kołek’. Kыczkы to tak skru-
czaly, i poťim to byƚo zwiazany, i poťim 
dawaly takы prutы derewianы JS18. Nakru-
tyły kыczkы ï tыm wkrыwałï; tam wbïwałï, 
dawałï takы prut do każdoj, ľiskowыj OK21 
2. ‘miara pola (np. w Ożennej ok. 2 hektary)’. 
Chudobu pasły na tim spilno, cy win maƚ try 
prutы, try prutы to jest... IP13

pry ‘przy’. Pry tim kowniri bыły torokы 
takы dowhы, o PW12. Dawały poczastunok 
pry każdim jidľi. Pry mƚoćci IP13. Ne pry 
każdim domi studnia bыƚa OK21

pryberaty ‘stroić, przystrajać’. [Kwiaty] 
ẘykraẘuẘaly z papiria, tak o, popid obrazы 
na jednu ścinu, ale to już tak o, de ďiŵczata 
były, de choťily pryberaty PW12
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pryberaty sia pryjatel

pryberaty sia ‘ubierać się, stroić się’. Tota 
moja sestra byƚa już pannom, chťiƚa sia pry-
beraty, jak to ďiŵka, i piszƚa sƚużyty. MK20 
→ pozberaty sia, zberaty sia

pryboronyty ‘(lekko) zbronować’. 
(Len) tak sijały na poły jak zerno, rukami, 
i prïboronïłi HW25 → boronyty

prybraty ‘przyozdobić’. Na tыch takыch 
zapïńkach o, jak ja tu mam toto – obszыŵky 
nazыwały, to chыba tu sztosi takie bыło 
prybrane PW12

prybywaty ‘przybijać’. Prybywaƚ do kupy 
IP13. Pid spid dały dwi derewa takы, ï na toto 
kƚałi tak, ï prybywałï tam do toho. Prybïwałï 
do tыch, gontы do tыch ƚat, szto tam bыłi, no 
OK21. Majszter to robyƚ toto (podysir) i tak 
prybywały sy na ścinu HW25

prychod ‘wejście, przód (?)’. Z prïchodu 
de pec, de sia wchodyƚo do peca, de sia kƚaƚo 
dыrwa, de sia pałyƚy, no to czeľusty bыły MW23

prychodyty ndk, dok. pryjty 1. ‘przycho-
dzić’. Prychodyły ľude, sidyły PW12. Jak sia 
pryszƚo z pola, neraz zmerz. Pryjszła domiw. 
Pryszƚa taka jedna stara pani. Lude prycho-
dyły i pomahały. Zadowolenyj bыƚ, że ľude 
prychodiat. To prychodyƚo ï dwadcet i tryd-
cet ľudi OK21 2. przen. ‘pojawiać się’. Już 
piznisze prychodyłï maszыnы IP13. Pryszƚo 
ľito MK20. Jak pryszƚa bilsza taka woda, to 
nanesƚa tыch [kamieni]. W marci prïszƚo 
tepƚo OK21 3. ‘przychodzić, dochodzić, 
nadchodzić’. Łancuk prychodyƚ do toho, do 
tej girы, to tam wiazaƚo sia. Prïchodyƚ pist. 
[Bodenka], tam prychodyƚ do horы takyj 
towczok z ďirkami OK21 4. ‘przyjeżdżać’. Jak 
mы pryszły z zachodu, to kupuwały młыnci. 
Pryszłyzme łem pid horы IP13. Moja mama 
bыƚa w Hameryci, pryszƚa do kraju, ta ji sia 
ożenyƚ mij nianio. Do Nimec-im pryszƚa MP23 
5. ‘przychodzić na myśľ. Rozmajitы [imiona 
nadawano] no: Krestыna, Marta, rozmajitы 
jakы, jakie tam pryszƚo komu czasom tam 
PW12 ◈ prychodyt/pryszło z bezokoliczni-
kiem ‘trzeba/trzeba było; zdarza się/zdarzyło 

się’. Choc by pryszƚo i kupiti to iszczy jes de 
IP13. Jak pryszƚo jisty dawaty, to piszoƚ tam 
i wыniaƚ JS18 → chodyty, ity 

pryczaszczaty ‘przystępować do komu-
nii’. Proskurka to takы maleńkы, ksiondz to 
pryczaszczat tam MK20

pryczыsłyty ‘zaliczyć’. Teper nas pry-
czыsłyły do Ukrajinci IP13

prydanы ‘rodzina panny młodej, która 
szła za młodymi z wesela do domu’. Jak 
moƚodycia piszƚa do moƚodoho, to za niom 
poťim, tota moƚodoj rodïna blyżcza i jaku 
tam sy pooberaly ïszƚa do moƚodoho, i tam 
sia hostyƚa tak, to nazywaly prydanы PW12 
→ prydanianы

prydanianы ‘ts. co prydanы – w piosence’. 
Pryszly nam prydaniany, szto my tu jim jisty 
dame K-4 → prydanы

prydawaty sia na ‘być podobnym do’. 
I tak radyłi, że ďitina chresna sia prydaje na 
chresnu mamu, chresnoho tata. Powidały 
moja mama, że: ty sia czыsto prydaƚa na 
swoju chresnu mamu HW25

pryhaduwaty ‘przypominać, wspominać’. 
Tiażko bыƚo, straszni tiażko, o jo joj, nie chce 
sia mi pryhaduwatï HW25

pryhornuty (ohen) ‘przegarnąć (żar)’. 
Tu takyj byƚ prypecok, szto nam napaƚyƚy 
tu, pryhornuƚy ohen i na takym tychym ohny 
jeszcze sia idƚo waryƚo MK20. Pancakы posta-
wyly, ohen pryhornuly, jak już sia opalyƚo 
chľib wsadyly K-4 → wыhornuty

pryhorodyty ‘przegrodzić (?), zagro-
dzić (?)’. Jedna poƚowïna [zabudowań] bыƚa 
prïhorodżena ta jak tu o, jeszcze jes takyj 
budinok OK21 → horodyty, pohorodyty

pryhotowyty ‘przygotować’. Baba toŵdi 
wыszƚa, jak pryhotowiƚa sztosi JS18 → hotowyty

pryhrażaty ‘grozić, nakazywać (?)’. Bыły 
oboje syrotami, nichto im ne pryhrażaƚ: ne rob 
tak! ne chod! HW25 → hrozyty

pryjatel ‘przyjacieľ, dobry znajomy’. Do 
chreszczynia ďitïny prijateły takы z dalszy, 
z dalszych pryjateľiw brały TW22
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pryjemnыj prypomynaty

*pryjemnыj por. nepryjemnыj
pryjichaty ‘przyjechać’. Jak jem pryjichaƚ 

z zachodu, już ne bыły z jafыramy. Ktosï 
pryjichaƚ z Amerykы IP13. [Z wysiedlenia] 
prïjichałï, tu trea bыƚo maty pozwoľinia OK21. 
Pryjid do kraju! MP23 → ity, jichaty

pryjty zob. prychodyty 
pryklakaty ‘przyklękać (co), klękać (na 

co)’. Czohosy prykľakaly spidnyciu, poďibno że 
to, żebы ne byƚ sẘoju żenu, to za to moƚodyj 
prykľakaƚ PW12 → klakaty

prykład ‘przykład’. A to powim o tыch 
czarach prïkƚad IP13

prykładaty ‘przykładać, obkładać’. Ï nabyły 
tot pec, hłynu prykładały IP13 → pryłożыty

prykładok ‘jakiś element dodany do 
dwojaków’. Dzwiniata – bylï dwi totы girы, 
a tu iszczy byƚo taki prykƚadok, to jasznycia 
byƚa JS18

prykrasyty ‘ozdobić’. [Choinkę] jak chto 
mih prykrasyty, tak to prykrasyƚ JS18

prykro ‘przykro’. Barz mu prykro bыƚo 
IP13

prykrыty zob. prykrыwaty
prykrыwaty ‘przykrywać’, dok. prykrыty. 

Starały sia totы bandurы, kotry bыły zypsuty, 
prykryty IP13. Pewnycia byƚa, a werchom 
prykryto, żeby sia ne laƚa na toju pewnycu 
JS18. Prykrywaly szmatkamy K-4

prykuryty sia ‘przypalić się (?)’. Tak sia 
miszaƚo, żeby sia ne prykurïƚo, miszaƚo, no, 
bo to z mukы MK20

prykuty ‘przykuć’. Wыtiah na horu, no 
perelywaƚ (wodu) do druhoho widra, bo to bыƚo 
takie prïkute, żebы ono sia ne wtopyƚo OK21

prykwaśnity sia ‘podkwaśnieć’. Naľały 
moƚoka do horcy ï ono trochu sia prykwaśniƚo 
OK21

prylaty ‘dolać’. Pryľaly masƚom żeby win 
(= bryńdzia) sia ne psuƚ K-4 → laty

pryłożыty ‘przyłożyć’. Kapustu do boczkы 
i kameniom sia pryƚożyƚo, bo jak pryƚożena, 
ta trimat sia ľipsze JS18. Zawiazałi motuz-
kom ï pryƚożыłi piznijsze kameniom, ï tot 

kamin tysnuƚ totu serwatku OK21 → łożыty, 
prykładaty

prynesty zob. prynosyty 
pryniatia ‘przyjęcie, poczęstunek’. Hostynu 

robyly, priniatia byƚo ƚadny JS18. Jak już zakin-
czały totu pracu, weczirkы, to robyły takы 
ƚamanyk, robyły si take pryniatia, hostinu 
taku. Zapraszały ï chłopcy neraz tam na toto 
pryniatia, ta ji muzykanta OK21. Robыły 
takы już pryniatia TW22 → hostyna

pryniaty ‘przyjąć’. De sia zberaly? Jak 
chtosy choťiƚ pryjniaty, no chto pryniaƚ, bo 
to ne każdyj choťiƚ pryjniaty PW12

prynosyty ndk., dok. prynesty 1. ‘przyno-
sić’. Prynosyt łystonosz hroszы IP13. Napecze, 
do cerkwy prynese i kożdy sy kupyt [proskurkę] 
MK20. Wыtiahnyj wodы, abo prïnes wody, 
wytiahnyj! [ze studni] OK21. Nas bыƚo sztyri 
ďiwczыnы, ne prïnesłyzme domiw ďitinu niko-
tra HW25 2. przen. ‘przynosić sobie imię’. 
Czasami smotriły do kalendaria, jak mы 
nazywały [dziecko]: jakie tam prynosiƚo sobi 
[imię] PW12 → prynoszaty

prynoszaty wielokrotne ‘przynosić’. Tam, 
to już Poľakы bыły, to ony prynoszały koszыkы, 
żebы im poƚotna daty IP13. Prynesly na sťiƚ 
tam sino, prynoszaly, jeden den pobyƚo, a na 
druhyj den wыnesly JS18 → prynosyty

pryodiwaty sia ‘ubierać się’. Z hrybiŵ 
duże my sia pryoďiwaƚy MK20 → odiwaty sia

prypecok ‘przypiecek’. Pec, no, a tu takyj 
byƚ prypecok, szto nam napaƚyƚy tu, pryhornuƚy 
ohen, i na takym tychym ohny jeszcze sia idƚo 
waryƚo MK20. Dity spały i po tыch ƚawkach, 
i na prypecku, i na pecu HW25 → pec

prypeczы ‘przypiec’. Toty bandurы to 
taku dostaly skorku, a omaszczene byly taku 
blyszczaczu taku, no barz byƚo fajne toto pry-
peczene K-4 → peczы

prypomnyty zob. prypomynaty
prypomynaty ‘przypominać’, dok. pry-

pomnyty. Ne możu sï prypomnyty jak to 
bыlo, a mij brat zas momu mużowy hwaryƚ 
szwagier, to bыło tak nawzajem PW12. 
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prypowidka prywesty

To si prïpominame tamte czasы IP13. Ne 
prïpominam jak oni nazywały OK21

prypowidka ‘powiastka; żart, wesoła 
historyjka; powiedzonko’. Tam serpamï, 
oni nazywałi żati, no ji tam sy śpiwałi si 
o, prypowidkы powidały, takы bajkы jak 
tohꞌo OK21. No to weseƚyj i sy bude huľaƚ, 
śpiwaƚ, prypowidkы powidaƚ rozmajite JZ22. 
Taka tota prypowidka, że zƚom za dobre 
pƚatyty IS23

prypustyty ‘przypuścić’. Naprykƚad 
prypus[t]me, że no szыrszyj zahin ne bыƚ 
jak do desiat metry IP13

prypysaty ‘przepisać’. Dochtor ji prïpysaƚ, 
że powim, psiaczkы totы IP13

pryrыchtuwaty ‘przyszykować, przygo-
tować’. Już pryrychtuwane wszytko byƚo K-4 
→ rыchtuwaty

pryschnuty ‘podeschnąć’. Jak już pryj-
schlo, no to zhrabuwaly do takoj krijdы. Jak 
uż pryschƚo, to już kƚaƚy takы kopы, o PW12

prysiaha ‘przysięga’. Prysiahu dawałi, 
prysiahu ne wilno kƚamati MP23

prysińkы ‘przedsionek’. [W stajance] tam 
takie iszczы bыłi prysińkы, prysińkы, take 
prystawłene, taka jakbы komorka IP13. I takы 
sińci byly, prysinkы, i tady sino sia nosïƚo tam 
JS18 → siny

prysłowia ‘powiedzenie’. „Łem” to jest 
prysƚowia i teper nam łem zostaƚo „ƚem” IP13

prysnyty sia ‘przyśnić się’. Jednomu wkraƚy 
hroszy... ona mu powidat, żebы pryszoƚ zaran 
rano: ďiŵcï sa prysnyje, i ty powim... Znaƚ 
dobri, że jak kawaler byƚ koƚo ďiŵky, to sia ji 
nyc ne prysnyƚo PK23

prystałyj ‘dojrzały’. Ternaŵkы to takы 
byly dos terpkы totы, jak wziaƚ do ust [!], ale 
jak prystaƚa byƚa K-4

prystaty1 ‘dojrzeć’. Len tak sijały na poły, 
jak zerno, rukami, i prïboronïłi, ta i rosƚo, 
potim jak wыrosƚo, już pristaƚ, to sia braƚo, 
brałi rukami. Jak pristaƚ już no, że już byƚo 
nasinia pristaƚe takie, to towdy brałi, braƚo 
sia tak rukami, rwałi HW25

prystaty1 ‘dostosować się’. Śwaszczenyk jak 
pryszoƚ tam dagde, cy zo Ľwowa, cy tam odkal, po 
swomu to, a piznisze prystaƚ tak, jak i mы MK20

prystawyty ‘przystawić, dobudować’. Pry-
sińkы, take prystawłene IP13 → stawiaty

prysteraty ‘rozpościerać’. Tыma prajni-
kamy towkły tot łen i piznisze toto prïsterałï 
na połi, na sterniach na takych, de pokosïłi 
zerno. To paru tyżni tak na berehach mы 
prysterałï (połotno) HW25 → prostyraty

prystrojity sia ‘przygotować się’. Kstyny 
robyły koly im tam wыchodyƚo, koły si tam 
prystrojilï PW12 → strojity

pryszыkuwaty ‘przyszykować’. Takie sia 
pryszykuje... JS18 → szыkuwaty

pryśpiwka ‘przyśpiewka’. Myśľiƚas Marysiu, 
że tam sut paƚace, a tam stara chыża, samy 
pidperaczы, tam sia nycz ne rodyt ƚem dribny 
bandurkы, szto jich jidiat kurkы – no takы 
rużny pryśpiŵkы spiwaly K-4; też śpiwanka. 
D’iŵczata, jak ona odchodyƚa już do toho 
mƚodoho, już jak sia wyberaly, to jak znaly, 
tak i śpiwaly takы rużnы śpiwankы K-4 

prytiahnuty ‘przyciągnąć’. Pustyty hƚubsze 
ta popustyƚ, a jak... to prytiah JS18 → tiahnuty

prytiaty ‘przyciąć’. Wyrizaly mu nożom 
w  ťim chľib’i  taku ďirku, skirku prïtialy 
z werchы K-4 → tiaty

prytkaty ‘przytkać, zatkać’. Poƚożyƚy ƚyżku 
masƚa i prytkaly tom skirkom K-4

prytoptaty ‘przydepnąć, nadepnąć’. Jeden 
zo szmuglaryw już tam sztosï pustyƚ na zemlu, 
sztobы prytoptatï IP13 – Ï prytoptaƚ? MP23 
→ doptaty

prytrafyty sia ‘przytrafi ć się, zdarzyć się’. 
A raz sia mi takie prytrafyƚo: wiz, a tam byƚa 
ceľta, prykryto ceľtom, i chłop wse totu ceľtu 
sï tam na hoƚoẘu zawisyƚ, i tam sztosy hrebat 
h ťim wozi AK20 → trafl aty sia

prytysnuty ‘przycisnąć’. Jakbы prytysƚo, to 
si kupyt paru metri bandur IP13 → tysnuty

prywesty ‘przyprowadzić’. Jakoś tata tam 
chodyƚ na Hute i prywiƚ mamu domiŵ do 
Bartnoho MK20
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prywezty pustыj

prywezty zob. prywozyty 
prywiazaty ‘przywiązać, zawiązać’. Tot 

gaƚunok już tu prywiazały, czepec i chustku 
na hołowu, ï jednu, i druhu, i tak byƚa zawyta 
PW12. Dityna, jak bыƚa maƚa, to maƚa o taku, 
prywiazanu, hriadka, takyj druk ï ƚanckы, 
ï tak sia koƚysaƚo IP13 → wiazaty

prywozyty ‘przywozić’, dok. prywezty. Za 
tot czas nicz, nicz trunu ťiż prywezut z mista 
PW12. I dawno ťiż prywozyłï [eter do picia], 
ľitramy prywozyły IP13

pryznaczыty ‘przeznaczyć’. Towdï 
poƚowïna [chyży] bыƚa na meszkania prïz-
naczena OK21

pryzrity ‘spojrzeć’. Jak mы hneska pizryme 
okom... tak het, het, ï po het bыłï jafыrы i hribы 
IP13

pryzrity sia ‘przyjrzeć się, spojrzeć’. Tam-
tot zna czarы ï tï dobre pryzriƚ sie. Bыły takы, 
szto wiryły w toto, łem że sia pryzriƚ, to już, 
znaczыt, poszkodyƚ IP13. A wrokы to ja uwa-
żam i teperky iszczy, to tak, ja nꞌe znam, to 
jak chtosy tak sia na czƚoweka pryzryt AK20

pryzwysko 1. ‘nazwa, określenie’. jak 
nazwysko maƚ: Chodio, Gracy, to ony szыƚy 
kierpci, a tak pryzwyska ne maƚy, lem tak 
jak sia zwaƚy MK20 → nazwysko 2. ‘nazwa 
własna’. No take pryzwïska takы pola maƚy, 
tam de my na poƚe chodyƚy. No i takie, o Magu-
rycznym kazaƚa już... MK20

pryzwyszcze ‘określenie, nazwa’. To już 
byƚo pryzwyszcze riabyj, to jusz takie byƚo 
pryzwyszcze, to już tak ne można byƚo powi-
sty: tы tak riaba, bo to już obraza bыƚa K-1 
→ prozыwka

psałter zob. psałtyr
psałtyr ‘psałterz’. Mołytwu, i tak jak nazy-

wały nasz psaƚter, czytały [przy zmarłym]; to 
take jest knyżka, i ciƚu knyżku pereczytuwujut 
PW12. [Przy nieboszczyku] psaƚter czytaly 
JS18 ◈ ity/chodyty do psałtyria ‘iść/chodzić 
„czytać psałterz” by poznać prawdę (przy-
szłość)’. Iszƚo do psaƚtyria, toto do psaƚtyria 
to chodyƚy. Lude chodyƚy tam desy do jaky-

sych tam psaƚtyriŵ, dekomu sia zli powodyƚo, 
dekomu sia tak ne darïƚo, statok, ne daryƚo 
sia toto, rozmajite takie o, cy zdorowia ľude 
ne maƚy takoho, no ta iszƚy do psaƚtyria, 
otwariaƚy, i z toho sia im tam wkazaƚo. No 
ta sia wkazaƚo, czasom tak mu powiƚy tam, 
naprawdu jak bыƚo JZ22 

psiaczkы ‘odchody psie’. [Na gruźlicę] 
dochtor ji prïpysaƚ, że powim, psiaczkы totы, 
szto win robyƚ, suchы psiaczkы IP13. Ï hladały 
biƚych takych psiaczkyw MP23

pstruh ‘pstrąg’. Pstruhы tak. Najľipsze, 
najľipsze pstruhы, tak. Pstruhы MP23. Bыƚy 
takы pstruhы PK23

psuty sia psuć się’. Pryľaly masƚom, żeby 
win (= bryńdzia) sia ne psuƚ K-4 → zipsutыj, 
zopsuty sia

pszczoła ‘pszczoła’. Mały pszczoƚы, to 
pcziľi wisk bыƚ HW25

pszennыj ‘pszenny, pszeniczny’. Pszennï 
otrubы PK23. Potim mukы poƚożu pszennoj 
try ƚyżkы MP23 → pszenycznыj 

pszenycia ‘pszenica’. Pszenyci maƚo bыƚo 
w nas. Teper ľudy sijut pszenycu ï żыto, ï desi 
sia rodyt PW12. Sijały jarec, tam tak i psze-
nycu IP13. Sijałï pszenyciu barz maƚo OK21

pszenycznыj ‘pszenny, pszeniczny’. Perohы 
bыły z razowoj mukы, jak to zo pszenycznom. 
Pszenycznы bыły ľipsze PW12. No ji nasiju 
mukы żыtnoj h piƚ, pszenycznoj h piƚ MP23 
→ pszennыj

ptachы ‘ptactwo (domowe, polne, leśne)’. 
Ptachы MK20. Ptachы to ptachы AK 

pupok ‘pępek’. Ta baba odobraƚa ďitynu, 
zawiazaƚa pupok AK20. Sia dityna hrody[ƚ]a,
to trea odobratï, pupok zawiazatï MP23

pustka nowsze ‘pustka’. Wsio odchodyt, 
wsio ide, pustka w seľi, jak my tu samy zista-
neme? Tu-zme pryjichaƚy, joj, wam każu, 
pustka, wiken ne je, dweri ne je MK20

pustyty zob. puszczaty
pustыj ‘głupi, bez sensu’. Puste to jakby... 

MP23. Win brich ma weƚykyj, briszysko pustyj 
o K-1 
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puszczaty pыskatыj

puszczaty ndk., dok. pustyty 1. ‘puś-
cić; wpuścić, wrzucić, opuścić’. Trymaƚ, 
i trymaƚ, i ne pustiƚ. [W czuże] tu tak tot 
rukaw wisiƚ, to jak iszed na jarmak, to sobi 
tam sztosi pustyƚ, jak kupyƚ PW12. Pustyty 
hƚubsze [pług], ta popustyƚ. Już maszynamy 
moƚotyly, to sztyrioch, tiahƚo korbu i tiahly 
maszыnu, i to jeden puszczaƚ do maszыnы 
JS18. [W studni] byƚa ƚancuch, pustyƚ na 
dołïnu, nabrało wodы, krutył na tim, wыtiah 
na horu OK21 2. ‘puścić, spuścić, rozpuś-
cić’. Czuha, czuha, tak uo po koľina, a na, tu, 
na pleczoch, maƚ takы puszczenы, takы to 
torokы na dolinu puszczenы OK21 3. ‘upuś-
cić’. Jeden zo szmuglaryw już tam sztosï pustyƚ 
na zemlu IP13 4. ‘przepuścić’. Kapeľuchы... 
taki bыƚ twerdyj, szto ne pustyƚ wodu, pownyj 
kapeľuch-em prynesƚa HW25 5. ‘puścić (zwol-
nić)’. Bыƚa taka jałycia, kotra puszczaƚa dobri 
[przy łupaniu gontów] IP13. [W szkole] to 
łem tak możem bыƚa h roci sztyrï razy, abo 
try razy, bo gazda ne pustyƚ MP23 6. ‘puścić, 
dać’. Treba bыƚo znati szыtko toto kilko pustiti 
na osnowu, takы bыły motowyƚa wełыcz, 
szto trea bыƚo znati kilko tych pasem pustïti 
PW12 → popustyty

puszok ‘puch’. Z werhy sia odre toto hrubsze 
piria, a zo spodu zostaje taki puszok PW12

pyjaczysko ‘pijak, pijaczysko’. Pyjaczysko 
JZ22 → pyjak, szelma

pyjak ‘pijak’. Nech pani ne jde za pyjaka 
IP13. Jak jes pyjak, win nyc ne zna, ne zna 
jak sia nazыwat, ne zna nyc: cy iƚ, cy ne iƚ, 
cy pyƚ, cy ne pyƚ JZ22 → pyjaczysko, szelma

pylno ‘szybko’. Teper tak tot czas pyľno 
łetyt, że ne je radы AK20

pylnuwaty ‘pilnować’. Treba bыƚo 
pyľnuwatï, bo gazda każdyj chotiƚ wykorystaty 
MP23. Nïchto tam toho ne pylnuwaƚ PK23. 
Tam bыƚy totы, szto pylnuwaƚy (pastuchы) AK

pylnuwaty sia ‘pilnować się’. Jak bude 
sia pylnuwaƚ, to za toto piniazi wыżыje IP13

pyła ‘piła’. Ja rizaƚ na pyľi już IP13. Tam 
mały taku pyłu, szto oni rizałï na chыżu 

derewo. Ne znały lude pyƚ, to rubały toporamï 
tam, piźnisze już pyƚamï, ałe sia narobyły. 
Pyƚou rizatï, dыrwa sia pyƚou rizaƚo MP23 
◈ traczna pyła ‘piła w tartaku (?)’. Traczna 
piƚa bыƚa, bыły takы kobыłyci, o IP13

pyrohы zob. perohы
pysanka ‘pisanka wielkanocna’. Pïsanky 

zrobyły ťiż, to i tut do hneska w nas pïsankы 
TW22

pysaty ‘pisać’. Na tabłyczkach pysały, 
a piznijsze na zoszyti, i tak. Czoho uczыłï? 
Czytaty, pysatï, rachuwatï PW12. Nekotrы ne 
znały czыtaty, pysatï IP13. Doma ne znały, 
de-m piszƚa, aż-im pysaƚa de je. Pysaty znam 
i czыtaty znam bo to ji ďity chodyły do szkoły 
ta, to-m sia wczыƚa koło ďity MP23 ◈ pysaty 
woskom ‘malować woskiem (o pisankach)’. 
Tak pïsałï woskom; choczete, to wam wkażu, 
bo iszczy mam paru HW25 → napysaty

pyszczaty ‘piszczeć’. A grosza treba bыƚo 
tak, aż pyszczaƚo w wojnu IP13

pytaty sia ‘pytać się’. Pani sia ne pytat, 
ałe ja sam powim IP13

pytia ‘picie’. Ï pytia [alkoholu] ne je zdo-
rowe, ałe dla ľikarstwa [‘jako lekarstwo’] jes 
potribne IP13. Jak namiszaƚ hruszok i jabƚok, 
do pytia byƚo w każdyj den AK20

pyty 1. ‘pić’. Napojity, jak pyty PW12. Tela 
pje [mleko] MP23 → napojity 2. ‘pić wódkę’. 
Rusnakы pyły barz [eter] IP13. Kto pyƚ, to 
ne maƚ nycz, bo pyƚ AK20. A baba jak pyƚa, 
to szeľma jo nazыwaƚy JZ22. Jak za durnia 
[wyjść], to już ciƚa bida: bude pyƚ, byƚ. Ï ona 
pyƚa [eter] ï sia wyľiczyƚa MP23 → napawaty, 
popywaty, propyty, wыpyty

pywo ‘piwo’. Kupïƚ tam dwi boczkы, cy try 
boczkы pywa. Prodawaƚ toto pywo tam OK21

pыsk 1. ‘pysk (zwierzęcia)’. Po pыsku tu, 
po rohach kыjem – ta kotrы bыkы bыły... 
IP13 2. przen. ‘twarz człowieka’. Ta ja żebы-m 
wapno sija[ƚ]a [‘przesiewała’], tak mi h pыsk 
iszƚo [powietrze, na Zachodzie] MP23

pыskatыj ‘pyskaty’. Każut pyskaty, że 
jak sia zna odbesiduwaty, tak wy mu daszto 
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rachunkы rano

powiste, a win wam desiat sƚiŵ powist, a na 
to, szto wy odpowiƚy, no to taki had pyskatyj, 
szto sia mu ne wыgadasz JZ22

pыtaty ‘pytać’. Mene nychto ne pыtaƚ IP13

R

rachunkы ‘rachunki (matematyka)’. Czoho 
uczыłï? Ruskie, polskie i rachunkы PW12. 
Uczыłï polskoho, potim rachunkiw OK21

rachuwaty ‘rachować, liczyć’. Czoho 
uczыłï? Czytaty, pysatï, rachuwatï PW12. 
Z jednoho drowna trea rachuwaty do dewiat 
MP23. Trea bыƚoż rachuwatï IS23 → czarы, 
zrachuwaty

racja ‘racja, powód’ ◈  z  jakoj racji 
‘z jakiego powodu’. Rusnakы sia nazыwały, 
Ruskы, Rusnakы – a czoho tak bыƚo, z jakoj 
racji, to ja ne znam PW12

radist ‘radość, uciecha’. Jaka to byƚa raďist 
MK20

raduha ‘tęcza’. Duha abo rꞌaduha PW12 
→ duha

rady (sy) dawaty/daty ‘dawać/dać (sobie) 
radę’. Chtosï ne mih sï datï radы, to, to ľude 
pomahaly PW12. Ja sï dawaƚ rady IP13. Kuru 
sia na raz, jak je welyka, to ne dajut rady zisty 
JS18 → poradyty sy

radyty ‘mówić, opowiadać, gadać’. Dityna, 
jak sia wrodyła, to ťiż tak radyły, że tam kstïny 
sut PW12. Teper kus tak dełykatnisze sia radyt, 
no. No możesz radyty teper tы IP13. Zostaƚo 
trïdcet rodin tu – szto ja radżu? – piat cy szis 
zostaƚo, tak. Prawdywi kamfi na radyły, bo 
w miści radyły „naft a” OK21. Moja mama, 
aż duże radyti, moja mama bыƚa w Hameryci 
ï tam sia wыdaƚa. Bыły rużne lude, ta rużne 
radyły MP23. Prosto tak radyły, że: zaczysz 
sie tak na prosto! – to tak teper radiat, że: 
na ƚыso! HW25 → doradyty sia, doradżaty, 
hwaryty, kazaty, naradyty, powidaty ◪ Ne 
radyly bez „tы” lem bez „wы”: mama cho-
dyly, mama robyly, to sia radïlo tak, a teper 

ńi, teper: mama bыla, mama chodyla, a mi 
sia toto barz ne podabat. Jak bыƚo ľipsze, a mi 
sia bы ľipsze podabaƚo, żebы dzieci, ony tak 
powidajut, że to ne dwa, żebы powidaty, że 
„wы”. Aƚe desï sia to tak wydi, że tota dityna 
tomu starszomu jakosy czest oddaje, jak sia 
ho tak, że „wы mamo”. A tak prosto: „tы 
mamo”. „Tы” to mi sia wydit toto nedobri. 
No moji wnukы tak prosto radiat: „tы mamo 
chodyƚa, robyƚa”, a ja jim wse powim, że tak 
ne podabat. No ale onï tak na wse, bo onï ne 
sterawы [?] tak radytï. A to toŵdy ńi, toŵdy 
sia radylo tak: „mamo dajte! mamo chodte!”, 
ne radylo sia: „mamuś”. I do niania tak: „nia-
niu dajte!”. Nianiu nychto ne chwaryl: „tы”, 
tilko „wы” PW12

radyty sia ‘radzić się’. Radyły sia takыch 
ľikary, to denekotrï im dawały jakese ziľa OK21 

*radyty sy zob. poradyty sy
rafi neria ‘rafi neria’. Kamfi nu, i to sia 

kupuwaƚo na zymu, tam rafi neria JS18
rajbaczka ‘tara do prania’. Dawno ne bыƚo 

rajbaczok ani pralok IP13 ◪ Małi takы totы 
rajbaczkы, tak, rajbaczka sia nazywaƚa, to 
bыłi zrobłene abo z derewa, a ostatnie już 
bыłï z blachы, taka faluwana blacha bыƚa 
ï oni, dawno z derewa mały zrobłene, takы, 
ramuwatï bыƚo porobłene, taka, i na tim 
rukamï czuchraƚa, czuchraƚa OK21

rak ‘rak’. Poťiczok bыƚ jeden taki, poŵno 
rakiŵ bыƚo PK23

rama nowsze? ‘rama’. Byƚy takы ramы na 
ťim hľaďiriu JS18

ramuwatыj ‘z  ramą (?)’. Rajbaczkы 
z derewa mały zrobłene, takы, ramuwatï 
bыƚo porobłene OK21

rano ‘rano, o poranku’. Gazdynia ma[ƚ]a
totu robotu... a tu rano chƚopu jisty nesti, 
bo kosyƚ kosou. Rano chľib wpekƚa IP13. 
Pidczыnyƚy tak w weczer, a rano znoŵ MK20. 
Rano już bыłi postawłene desiatkы [snopy] 
OK21. O czetwertij rano MP23 ◈ na rano 
‘rano, rankiem’. Soƚomu wynoszaly na rano 
do bojiska JS18
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rapaczыtы retelnыj

rapaczыtы 1. zob. rapci 2. ‘nazwa zabawy’ 
◪ Na rapaczыty, rapaczыty ta ťiż tak byƚo, że 
wzialy wыstruhaly takie z derewa, takie rapci 
żeby ono rrrrrrr. Rapci to takie jak zubkы. 
[Zubkы zwyrizuwanы na derewi]. Kыj i kыjom 
tak zubkы zrobyly o. [I poťim tak toto jak tak 
potiahnuƚ, to to rapczaƚo]. To zarapczaƚo, 
jakosy onï tam robyƚy, zarapczaƚo. I zakrutyƚy 
jednomu oczы, a tot szto maƚ take rapkы, totы 
rapaczыty, to iszoƚ w ďiŵci, iszoƚ ta jak ja by 
iszƚa h nij, a tot szto maƚ, oczы ony mu tak 
zamknuƚy, żeby ne wiďiƚ, bo de tam, cygan-
stwo byƚo, piszoƚ i byƚ h ťim misci byƚ, de rrrrr, 
o. Tot piszoƚ jakby ja h nij piszƚa, a tot, szto 
oczы maƚ za toho, to tak riafaƚ cy hoƚowa, 
cy ne hoƚowa, ťiż remeniom, tïm remeniom 
no. A poťim już jak wyďiƚ, że toto obyƚ, już 
piszoƚ w druhij, w druhij. A ďiŵkы kwyczaly, 
mriaŵczaƚy, chowaƚy sia tak, de mohƚa kotra, 
no aƚe obꞌyƚ kożdu jednu, obyƚ, no takie byƚo, no. 
Już ne wыbyly, żebы już zabyly tam, ale dene-
kotru wыbyly, że anï. To były rapaczыty K-4

rapczaty ‘wydawać (chropawy?) odgłos’. 
Wzialy wыstruhaly takie z derewa, takie 
rapci żeby ono: rrrrrrr. Poťim tak toto jak 
tak potiahnuƚ, to to rapczaƚo K-4 → rapci, 
zarapczaty

rapci ‘rodzaj drewnianych ząbków do 
wydawania dżwięku’. Rapci to takie jak zubkы, 
zwyrizuwanы na derewi. Kыj i kыjom tak 
zubkы zrobyly o, i poťim tak toto jak tak 
potiahnuƚ, to rapczaƚo K-4; też rapaczыtы. 
Tot szto maƚ take rapkы, totы rapaczыty, to 
iszoƚ w ďiŵci K-4 → rapczaty

ratuwaty sia ‘ratować się’. Ï tak, takы 
moƚodы ďiwczata to z toho sia ratuwałï, 
no bo żebы sia ubrati, to ne bыƚo za szto, to 
trochu tыch jafыr nazberaƚ, jahod, trochu 
hrybiƚ trochu ï tak sia ubrała, a każda chotiła 
wyhľadati, no OK21

ratysz (?) ‘jakaś roślina lecznicza’. Ratysz, 
szto take wysoke; ratysz – to win dobryj jak 
chtos chworyt: toto kuryt sia, znajete, pidpalyty, 
i tym sia kuryty, to jes takie likarstwo MK20

raz 1. ‘raz, jeden raz, (ileś) razy’. Kiľko 
raz? Raz kosily jednu storonu het tam, aż do 
ľisa, a druhꞌi raz tu pasly, a tam kosyly PW12. 
PW12. Raz w rik toƚoka tu, raz tu IP13. Jak 
już uważaƚa, że wыprane, no to toto poƚokaƚa 
raz, druhꞌiraz, tretꞌiraz OK21. Bыƚ raz na 
misiac abo dwa raz w szkoľi MP23 2. ‘raz 
(że), jedno (że)’. Raz, lude sia oszczadżajut 
z paľo → jeszcze raz, paru raz ◈ ne raz ‘nie 
raz (wiele razy)’. Jak sia pryszƚo z pola, ne 
raz zmerz IP13. Mie ne raz tato posyƚałi do 
studni, na poly jak kosyli, to mia posyƚali na 
wodu HW25 → neraz 

razom ‘razem’. Tam meter mukы jakby 
kupyły razom w osmoch, po paru kilo tam 
IP13. A tu to już na Zachoďi wszytko razom, 
tu ne ma rozďiƚu [religijnego] MK20. Robyły 
si take pryniatia, hostinu taku, wszыtkы razom 
OK21. To już sorok wisem rokiw, jak mы 
pereżiłi razom HW25

razowыj ‘razowy, z mąki raz mielonej, 
z otrębami’. Perohы bыły z razowoj mukы, 
jak to zo pszenycznom PW12. To paskы pekły, 
no i tak hpekły jednu razowu, szto zme doma 
pszenycu mooły, a druhu taku, szto kupuwały 
muku AK20

regetowian ‘mieszkaniec Regetowa’. A tam 
jak z Regietiowa pry samoj hranyci, to regie-
towian, regietowian, tak OK21 

rehent ‘kierownik chóru cerkiewnego’. 
Żebы bыƚ takij rejent [!], żebы organizuwaƚ 
i wczyƚ, to może by sia nawczyƚy śpiwaty PW12

rehotaty sia ‘rżeć’. Kin sia rechocze PW12. 
Kin sia rehocze MP23

rejent zob. rehent
remin ‘pas, pasek’. Chƚopec maƚ pasok, 

remin h nas nazywaly K-3
reszta nowsze? ‘reszta, pozostałość’. A to 

reszta tych kolegiw... IP13. Pƚuh bыƚ dere-
wianyj, tota reszta to... MP23 ◈ resztu ‘co 
do reszty’. No a resztu radyły sia, takыch 
ľikary OK21

retelnыj ‘porządny (o człowieku)’. Reteľnyj 
to hwariat tam jakosy, tak o, że taki reteľnyj 
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riabыj rizdwianыj pist

czƚowek je, to że win dobryj je, że win nykomu 
ne ubƚyżyt any nycz, reteľnyj czƚowiek JZ22

riabыj 1. ‘pstry’. Kurы bыƚy riabы PK23. 
Riaba kura AK 2. ‘o twarzy: ze strupami (?)’. 
Chrosty ma, brыdkïj, o, nazywaly hƚaśni – ale 
tak to już byƚo pryzwyszcze: riabyj o, takyj 
brыd, riabyj cy riaba, tak brыd twar ma, to 
już tak ne można bыƚo powisty: tы tak riaba 
abo riabyj, to już lem tak jakbы mы medżы 
sobom, że tamta susida riaba K-1

riad ‘rząd, szereg’ ◈ za riadom ‘rzędem, 
szeregiem, po kolei’. Takы kamianyci za ria-
dom IP13

riafaty ‘czesać len na szczotce (riaf), tu 
w zabawie: bić’. Toty tak riafaly tu po ťꞌim, 
na kotru bыƚy zƚy, pasami, byly K-4

rianda ‘szmata’. Wyrizaly mu, pastuchowy, 
nożom w ťim chľibi taku ďirku, tu mu poƚożyƚy 
ƚyżku masƚa, i prytkaly tom skirkom, i zakru-
tyly mu do riandy jak my zwaly K-4

riczne śwato zob. śwato
ridko ‘rzadko’. To [chrzciny] ridko bыƚo 

z muzыkom PW12. Dratow takы dla takыch, 
szto szыłi, tak ridko poszыƚ OK21

ridkыj ‘rzadki’, st. wyż. ridszыj. Ucia ma 
takie huste toto moƚoko, że maƚo moƚoka, a syr 
bude wełykïj, a korowы już majut ridszy AK20

ridnыj rodzony’. Ne dały do chresta, do 
chreszczynia ďitï, ny ridnu sestru, ridnoho 
brata HW25

rih 1. ‘róg (u zwierzęcia lub podobny)’. Po 
pыsku tu, po rohach kыjem IP13. Rohiŵ ne 
ma, to szuta. Koƚotoŵ, derewiane takie, a tu 
takы o, rih tu maje, i toto potoŵkƚo bandurы, 
takы rih, takï koƚok MK20. Baranы maƚy 
rohы, a uci ne maƚy, czasom sia trafľaƚo 
tam, ale to maƚo PK23 2. ‘róg, narożnik’. 
Rih z chustkы w dołïnu, a tu bez płeczы tot 
obrus PW12. Tam toto dim w rozi, tam gesta-
powci bыły IP13

rik 1. ‘rok’, lmn. rokы ‘lata’. Starszy o piat 
rokiŵ PW12. W tamtim roci-m byƚ chwo-
ryj. W sorok piatim, sorok semim roci. Już 
pereszƚo trydcat piat rokiw IP13. Po paru 

rokach OK21. W sztyri roka MP23 2. ‘rok 
szkolny’. Iszczы tabłyczku-zme mały na per-
szyj, na druhyj rik to, że na tabłyczkach pysały 
PW12 ◈ toho roku ‘w tym roku’. Toho roku, 
abo na druhyj rik PW12 ◈ w tamtim roci 
‘ubiegłego roku’. My nazywame abo hƚony abo 
w tamťim roci; my radylyzme w tamťim roci, 
abo hƚony PW12 → włony ◈ na druhыj rik 
‘w następnym roku’. Na druhyj rik, no to sia 
tak radyt PW12 ◈ Nowыj Rik ‘Nowy Rok’. 
Toho roku to do Ristwa, do Nowoho Roku, 
bo mame Nowy Rik

rika ‘rzeka, potok’. Od rikы bыłï tak, de 
sia zemľa usuwała, bыłi takы miścia. Rika 
bыƚa wełyka OK21. Jak sie tota rika zwaƚa 
w Warszawi? MP23. Ne wilno byƚo do rikы 
kaczkы puszczaty, bo lude z rikы braƚy wodu 
PK23. Tam jes rika, sia nazywat Ropa MW23. 
Połotno moczыłi h rici HW25

rila ‘rola (też miara ziemi?)’. Czwert riľi 
IP13

Ristwo zob. Rizdwo
riwno ‘równo’. Spidkы o, i  ideme po 

wyhladы riwno w horu het IP13. Śnih taki 
byƚ tu o, riŵno z wyhľadom JS18. Hłïny potim 
dawały, tak wyriwnały riwno. Tak byƚo zro-
błene riwno, jak muľar żebы zrobyƚ OK21 

riwnыj ‘równy’. Tu bыƚo riwne, piwokruhƚe 
IP13. [W skrzyni na odzież] tam sia mistyƚo 
duże, bo to bыƚo takie riwne bыƚo, zo stoƚom 
wysokie OK21

rizanka ‘makaron domowy’. Rizanka byƚa 
– byƚ taki makaron JS18

rizaty 1. ‘ciąć, przecinać, wycinać; piłować’. 
Szыr derewo, hrub straszni derewo, to rizał 
na hpiƚ. Łaty bыły, ale ne takы ƚatы jak teper 
rizanы OK21. Pyƚou rizatï, bo dыrwa sia pyƚou 
rizaƚo MP23. Dawały nam isty ï musiły-zme 
rizaty dыrwa MW23 2. ‘zabijać’. Jak maƚy 
teľatka, rizaƚy MK20 → narizaty, obrizaty, 
pererizaty, porizaty, wrizaty

rizaty sia ‘wyrzynać się’. Tam na Ukrajini 
to sia żenyły [z obcymi], a pak sia rizały MP23 

rizdwianыj pist zob. pist
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Rizdwo rodycz

Rizdwo (Chrystowe), Ristwo ‘Boże Naro-
dzenie’. To bыƚo szist tyżni postu pered Riz-
dwom Chrystowym. Ristwo Christowe, tak. 
Pered Rizdwom Chrystowym OK21 ◪ Na 
Ristwo? No nycz ne robyƚy, śwatkuwaƚy, i my 
nycz ne robyƚy. My szto takы dobre napekly, 
nawaryƚy, to już na śwato, to już byƚo, na to, 
na takie jak Ristwo MK20

riznyk ‘rzeźnik’. Ne byƚo riznikiŵ, w seľi 
taki bыƚ chƚop, szto zabyƚ pacia PW12. Pryszoƚ 
riżnik [!], ony sia znały, ta jak obiciaƚ tam 
simdesiat cy piadesiat zƚotыch za totu sztuku, 
no to druhyj już bilsze ne daƚ, no OK21

robakы ‘robaki’. Jak sia kysyƚo kapustu, to 
sia dawaƚo uciam pyty, żebы ne maƚy robakï 
→ motyłyci PW12

robota ‘praca’ i ‘wyrób’. A piznisze już 
kupuwały takы (obrusы), bo już toj robotы 
nꞌe bыƚo, już desi zahыbƚa tota robota PW12. 
Cy nawczytel jest to nauczytelom, cy czыm, 
to jedna robota. Spilnu robotu tilko mały, 
jak byƚ dachto maszыnom moƚotyƚ IP13. Ja 
maƚa robotu i w neďiľu i w subotu. Tiƚko bыƚo 
hƚadżыnia, tiƚko wszыtkoho, tiƚko robotы 
– straszne MP23 ◈ swojej roboty ‘własnego 
wyrobu’. Biłe (gaczы) z łenianoho połotna, 
swojej roboty bыło. Ałe toto, toto kupcze 
poƚotno, to byƚo tiľko na śwato, a doma to 
byƚo swojej roboty szыtko. To szыtko bыƚo 
swojej robotы PW12

robyty 1. ‘pracować, robić’. Robyły rukamï. 
Ja już ne robľu, bo mï ne trea robyti IP13. Ja isz-
czy to robyƚ, mołoƚ na chľib. Win robiƚ w fabryci 
maszыn OK21. No rob dobri! Wszady robyƚ 
za Nimci MP23 2. ‘wyrabiać’. O tu, w toho 
Paszka robyły toto poƚotno. Zo swoho robłene 
PW12. Warstaty mały, robyły poƚotno, robyły 
sukno. Robyłï bryndzu, sыr. Bo jak bыƚ si ne 
znaƚ Łemko sam robyti, to bыƚ straszni. To 
take robyły, szto mały ľisы. Po sztyrï mały ľude, 
chowały i bыkamy robyły. Jak kolesa robyt, to 
znaczyt kowal IP13. To tam robyƚy weretena 
takыch, szto sia priaƚo, wereteno sia zwaƚo, 
maƚy takы warstaty doma, tak, warstaty maƚy 

doma takie MK20. Wыhľadы robyły z derewa 
jaƚowoho, robyły ne takы weľikы jak teper. Bыłi 
takы, szto wikna robyły, dweri robyłï, o. Tak 
byƚo zrobłene riwno, jak muľar żebы zrobyƚ 
OK21. Bereza, to szto sia mitƚы robyƚo MP23 
3. ‘pracować, wyrabiać – o maszynach’. Młïnы 
robyły [‘mełły’], witrakы robyły, o. Wodne 
młïnы robyły, tartakы robyłï. Baba małï i war-
stat, szto poƚotno robyły. I h naz ťiż byƚ (war-
stat), mы ťiż robyły IP13. Hneska maszыnы 
roblat MP23 4. ‘obrabiać’. Kameniary bыły, 
kaminia robyły IP13 → obrablaty 5. ‘zajmować 
się’. Potim wziaƚ robyti chaƚupnictwo IP13 6. 
‘robić, znaczyć’. Na seredyni tragaria robyły 
takyj krest IP13 7. ‘urządzać’. I totы kstiny szto 
robyły, to nazywały kstiny PW12. Robyły tak 
zwanyj ƚamarek. Robyƚ ƚemkiwskie predstawľi-
nia IP13. H moƚodyci porobyly den, i h chƚopa 
zas robyly druhyj den JS18 8. ‘o drożdżach: 
rosnąć’. Try hodiny driżdży robľat [‘rosną’]. 
Potim mukы poƚożu pszennoj try ƚyżkы, żebы 
totы driżdży zrobyły MP23 ◈ robyty bidu 
zob. bida ◈ robyty kińmy, bыkamy ‘coś robić 
wykorzystując konie, woły’. Kińmy robyly. 
Koniom chodyl robyty PW12. Mы iszcze po 
kus robyły i bыkamy ï koniom. Już sia maƚo 
szto robyt koniem, traktoriamï roblat lude, no 
IP13 → narobyty, porobyty, wыrobyty, zrobyty

robyty sia ‘robić się, powstawać’. Ono 
(klag) ho prosto stïnaƚo, to moƚoko. Już sia, 
znaczyt, robyƚ sыr z toho IP13 → zrobyty sia

robyty masło zob. masło
rocznycia [?] ‘rocznik’. Takы towariszkы, 

towarisziŵ, towariszkы uo, swoji rocznicы, 
o [brano na chrzestnych] HW25

rodak ‘członek rodziny’. Poklykaly takыch 
rodakiŵ, kotre ho ubraly JS18. Gazda popisaƚ 
mu [drużbie, zapraszającemu na wesele] na 
kartci: tot rodak, tot rodak, tamtot rodak K-4

rodowytыj ‘rodzinny’. Tota stara chыża 
to byƚa rodowïta moho muża, win sia tam 
hrodyƚ AK20

rodycz ‘rodzic, ojciec’. Kum moho rody-
cza IP13
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rodycze rozberaty

rodycze ‘rodzice’. To sobi rodïcze wыbyrały 
PW12. Maƚy tam pościl taku, no, rodyczy. 
Rodycze pomerły. Tot nanaszko oznaczaƚ 
zastupcze rodyczïw IP13. Rodyczы TW22. 
Mы sia chowały koƚo swojich rodïczïw HW25

rodyna ‘rodzina’. Rodïnu prosyły, potim 
zrobyły chrestinы. Jak robyły chrestinы, no to 
kumiw brały, rodïnu kotru choczesz PW12. 
Dľa rodyny, o, to już sztyry ľitry toty horci 
byƚy MK20. W każdyj den chľib pekłï, jak 
bыƚa taka wełïka rodina. Rodiny bыłi wełike, 
a zemľi bыƚo maƚo, za maƚo bыƚo OK21. Adże 
ja mam tam rodinu het MP23

rodyty ‘rodzić (o roślinach)’. Ľiska, szto 
orichы rodyt takie OK21. Pidpenka desi po 
pniakach, to ony rodiat teper osiniom IP13. 
Czereszni ne taky malenky jak teper, ale byly 
dos welyky, bo to lude pole hnojily, hnij wozyly, 
to jednak rodyƚo K-4

rodyty sia 1. ‘rodzić się (o ludziach 
i zwierzętach)’. Duże mia kłykały lude, jak 
sia tela rodyƚo. Tam ďity sia rodyły naszы IP13 
2. ‘rodzić się (o urodzaju)’. Teper ľudy sijut 
pszenycu, ï żыto, ï desi sia rodyt, a towdy sia 
ne chotiƚo rodytï PW12. Konycz sia rodyƚ tu. 
Mohƚo sia rodyty, ne rodyƚo sia, ne rodyƚ sia 
ludom tak chľib, jak hneska sia rodyt IP13. 
Na maƚo zemni sia tam sƚabo rodyt, jak maƚy 
wece, to wece posijaƚy, wece sia rodïƚo JS18. 
Towdï sia i ohurkы rodyły, a teper sia ne 
chotiat rodytï szoś OK21 ◪ No jak sie ďityna 
rodyƚa, to trea już kus sie znatï do toho. Sia 
ďityna hrody[ƚ]a, to trea odobratï, pupok 
zawiazatï, powisti babi jak otchodyt misce, 
to persze misce, to teper dochtory odberajut, 
a persze to duƚa do fl eszkы, fukƚa dobrï do 
fl eszky ï łetït misce tote, szto ďityna, a trea 
dobri. Łożыsko toto, to „misce” nazywały, to 
trea, teper sia inaksze ne je, łem tak, ï nawet 
arkuszerka, jak jem h arkuszarkы sƚużыƚa, 
to ona mi toto powidaƚa, że nycz, łem żebы 
dobri fukƚa do buteľkы, ï już, ï wыłetyt MP23 
→ porodyty sia, wrodyty sia

rohate zob. rohatыj

rohatыj ‘rogaty, z rogami’. Bыƚy rohaty 
uci, no, baranы bыƚy MK20 ◈ rohate ‘bydło 
rogate’. W nas tu to pereważno rohate: korowы, 
woƚы, znaczyt dawno IP13

rokы zob. rik
ropa ‘ropa naft owa’. Tam bыƚo żrudƚo ropy. 

W Gorłyciach bыƚ... dwa tiażke samochodы, 
szto wozyły ropu IP13

rosił ‘rosół, zupa gotowana na mięsie’. Koż-
dyj sadyt sy morkoŵ, bo to tam do rosoƚu JS18. 
Nahotowyłi bandur, rosoƚu HW25 → rosołok 

rosołok zdrobn. ‘rosołek’. [Zabitą kurę] 
pereważni opaľuwały, no ji oczыstyłi, i na 
rosoƚok OK21→ rosił

rosty ‘rosnąć’. Ony (hłiwы) rosnut po 
takych derewach jak po buku. Tam (hribы) 
ne rosły tak. W nas sosna maƚo rosła IP13 Na 
joho poły wyrosły wełykы ľisы IP13. Zberałï 
moch takы, pereważni pid derewamy rosƚo 
take. Posadyƚ jak moƚodыj bыƚ, to piznisze to 
rosƚo to, jabka bыłï ƚadnы, to hruszkы OK21. 
Joj, w Bortnim wszыtko rosƚo. I hrybы rosƚy, 
i sośniakы, i rыdżыkы, wszыtko w Bortnim 
rosƚo JZ22 → wыrosty, zarosty, zrastaty

rosyty sia ‘rosić się, moczyć się (mok-
nąć) na rosie’. Towkły tot łen i piznisze toto 
prïsterałï na połi, na sterniach na takych, 
de pokosïłi zerno, i tam sia rosyƚ jakysi czas 
HW25

rower ‘rower’. W Gorłyciach bыƚ jeden 
rower IP13

rowok 1. ‘rowek, mały rów’. Bыkami 
wyorałi rowok OK21 2. ‘rowek, wycięcie’. 
[W goncie] zrobыƚ takyj rowok, i win z jed-
nej storony bыƚ hrubszыj, a druhoj storony 
bыƚ tońszyj, i pasuwaƚ do toho rowka, ï ono 
już tam ne ľaƚo OK21

rozberaty ndk., dok. rozobraty 1. ‘roz-
bierać (burzyć)’. Jak tu rozberałyzme tu staru 
chыżu, to naszƚem takы monetы TW22. Powiƚ: 
w Klenkiŵci mist rozobraƚy JZ22 2. ‘rozbierać, 
rozdzielać’. Rozberaly totu woŵnu i poťim 
tak, na kuďiŵkы. [Świnię po zabiciu] poťim 
rozobraly i skƚaly miaso JS18. Wownu sia 
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rozbyszaka rozstełyty

rozberaƚo na takim..., szczitka, jej rozterały 
TW22 → porozberaty

rozbyszaka ‘rozbójnik, bandyta’. 
[W Jaworznie] bыłi takы rozbyszakы na tыch 
barakach, kotrы potrafyły sia zomstytï MW23

rozbyty sia ‘rozbić się’. Bыƚy takы miskы, 
jak hpaƚa, rozbyƚa [sia] HW25

rozchodyty sia ‘rozchodzić się’. Bilsze 
już tak po piwnoczы sia rozchodyły PW12

rozczыn ‘rozczyn’. Kwasok sia daƚo 
i zrobyƚo sia rozczыny AK20

rozczыniaty ‘rozczyniać’. Upa prosijaƚy 
mama, a totы pancakы sia na takim ťim 
rozczyniaƚy na ťim, już jak byƚo ƚem osere-
dok z toho taki, toto można byƚo zhotowity 
MK20. Chľib rozczyniam MP23

rozderty ‘rozedrzeć’. Tu rozderły tot narid, 
już ne posłały tak, jak bы powïnnï bыłi daty 
jedno seƚo MW23 → derty

rozdertыj ‘człowiek, który krzyczy (drze 
się) na innych’. Oj takij rozdertyj powidajut JZ22

rozdilaty ‘rozdzielać’. No to oni sia tak 
czesały, rozdziľały tu, nad czeƚom take het, 
het do kińcia, tak jak, jak mы teper tu na boci, 
a oni tu na seredyni tak rozďiľały [włosy] 
HW25. Do inczoj kuczy daly jahniata, a uci 
do inszoj, i tak rozďiľaƚy, i toŵdy dojily uci 
K-4 → porozdilaty

rozdił ‘podział’. Byƚa cerkow, byƚa nawet 
i prawosƚaŵna, i hrekokatoƚycka byƚa, aƚe 
piźnisze już tak sia tak jakysy rozďiƚ staƚ. A tu 
to już na Zachoďi wszytko razom, tu ne ma 
rozďiƚu MK20

rozdzilan ‘mieszkaniec Rozdziela’. Radyłï 
tak to, jak kto ï foluszane to totы, wapenniane, 
to roździlanы OK21 

rozihrity ‘rozgrzać, rozegrzać’. Sztosi takie 
szmarytï do tы ẘodы rozihrite. I sia kroŵ 
rozihriƚa PW12

rozjazuwaty zob. rozwiazuwaty
rozkaczaty ‘rozwałkować’. Rozkaczat sia 

na sťiľnycy MK20
rozkisz r.m.? ‘dobre warunki, dobrobyt’. 

I hneskы sia ne żyje aż w takim rozkoszy PW12

rozkładaty ‘rozkładać’. A piznisze na sťiƚ 
rozkƚadaƚy wszytko: hrin, jajcia, no tak byƚo 
MK20

rozmajiti [-ťi] ‘rozmaicie, różnie’. Tak 
chodyły rozmajiti, i popid wыhľad zo źwiz-
dom. A potim już rozmajiti chodyły PW12. 
Rozmajiti MP23 

rozmajitыj ‘rozmaity’. Paciurkы nosyły 
rozmajite. (Koraľi) czerwene i takы żowtiaƚe 
i biƚe, i rozmajite nosyły. Tiż tak hotowyły 
rozmajite: i hribы, i kesełycu, ï horoch, ï bib, 
ï kutiu, ï bandurы, i kapustu. Abo czorna 
abo... rozmajitoho koľoru (śpidnyci) PW12. 
Rozmajite byly: i bidne i bohate byly JS18

rozmiszaty ‘rozmieszać’. Potim driżdżi 
ƚożu i rozmiszam MP23 → miszaty, pomi-
szaty, wыmiszuwaty

rozmoczыty ‘rozmoczyć’. [Ryndzkę – pod-
puszczkę] wypuƚokaly wysuszyly i toto rozmo-
czyly h horniatku K-4 → moczыty, namoczыty

rozobraty zob. rozberaty
rozobraty sia ‘rozebrać się (zdjąć odzież)’. 

Ziaƚ sia rozobraƚ i do toj boczky po karh PK23
rozohnaty ‘rozpędzić’. Rozohnały po 

seƚach IS23
rozparceluwaty nowsze? ‘roparcelować’. 

Ľude wyjichaly, zemľu rozparceľuwaly JS18
rozperty ‘rozeprzeć’. Tak mie rozperƚo, 

toty palci mi tak spuchły straszni AK20. Ne 
jidż z kistkamy, bo ty brich rozeprut totы K-4

rozplitaty ‘rozplatać’. Rozpľitaƚy i poťim 
zaczepyly tom chimľom PW12

rozpłodok ‘rozmnożenie’. Tak na roz-
pƚodok ƚyszaly troje: dwi huskы i husaka, na 
rozpƚodok jak zwaƚy K-4

rozprodaty ‘sprzedać, rozsprzedać’. Taku 
ľitru [eteru] rozprodaƚa IP13

rozpustyty ‘rozpuścić’. Rozpustyły takы 
h wodi totu hłïnu OK21

rozrobyty ‘rozrobić, rozprowadzić’. Kwa-
sok rozrobľu w serwatku MP23 

rozstełyty ‘rozścielić’. [Zboże] rozstełyły 
tak na tohꞌo, ï bïłï po tim OK21. Dыm sia 
rozstełïƚ po ciƚïj chыżы MW23
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rozsыpaty rukawyci

rozsыpaty rozszypać, obsypać’. I sia 
mu zrobyly tak guzykы het... takы guzykы 
newelykы, ale tak, jakbы maƚ bib po sobi PW12

rozsыpaty sia ‘rozsypać się’. Już jak sia 
hprawyƚ, to już znaƚ jak, już sia ne rozsypaƚo 
(ziarno w żarnach] JS18

rozszmaryty (?) ‘rozrzucić’. [Przy wysied-
leniu] dałi po jednij rodyni na jedno seƚo, 
a tak wszыtko rozszparyłi [!] OK21

rozteraty ‘rozczesywać, gręplować’. Wow-
nu sia rozberaƚo na takim, szczitka, jej roste-
rały, żeby sia wыriwnaƚa TW22

roztoka ‘potok (rozwidlający się)’. Tam 
bыƚo iszƚo roztokom, a tu iszƚo jak teper wydno 
ľis IP13

roztaplaty ‘roztapiać’. Masƚo topïly, roz-
tapľaly micno K-4 → topyty

roztowczы ‘roztłuc’. Jeden uheľ roztoŵcze 
na dewiat tych takыch ohnykiŵ JZ22 
→ towczы

roztrepaty ‘rozrzucić, roztrzepać’. Zakru-
tyly ji oƚosia, taj toŵdy już toto roztrepaly 
i zawely JS18

roztriasaty ‘roztrząsać, rozrzucać’. [Po 
wigilii] sino h nas dawałi mama teľatu 
małomu, ale tak, żebы ne roztriasatï nigde 
tam HW25. Bukowyj lyst naƚożyly na ŵozi, 
obstawľaƚy hoƚuziom, żeby sia ne rostriasaƚo K4

rozuczыty ‘nauczyć się, poznać’. Znaly 
rozuczyty i hoƚosы PW12

rozumity ‘rozumieć’. Ony rozumijut MP23
rozwiazuwaty ‘rozwiązywać’. Wysmotriƚ, 

bo sia spudżeńnia [‘spółdzielnia’] rozjazuwaƚa 
IP13

rozwydniaty sia ‘rozwidniać się’. Rozwy-
dniat sia rano PW12

rozwynenыj ‘rozwinięty, inteligentny’. 
Na wesiľu bыƚ starosta ciƚyj takyj to, ciƚyj 
„komendant” tohꞌo, musiƚ bytï czƚowek 
rozwïneny, żebы kazania – propowid znaƚ 
powisty ƚadni jak do szlubu ïszłï TW22. Ona 
taka bыƚa fajna sobi, rozwinena HW25

rubaty ‘rąbać’. Ne znały lude pyƚ, ne znały 
nycz, to rubały toporamï MP23. Czasom paska 

wыrosƚa wełycz, ta i z peca ne mohła wыjtï, to 
trea byƚo czeľusty rubaty MW23 → narubaty, 
odrubaty, wыrubuwaty, zarubaty

ruczeniata zdrobn., pieszcz. ‘rączeta’. Nape- 
red toho rozobraƚy dytynu na takoj postely tam, 
posmarowaƚy ruczeniata, nożeniata, pomedży 
nohy tu wszytko wysmaruwaly i pokupaly K-4 
→ ruczka, ruka

ruczka 1. zdrobn. ‘rączka’. Pełenka 
– zakrutyƚy popid totu ruczku tak, i druhu 
tak, i o pid pleczky toto, tot konec, nożky 
zwiazaƚy K-4 → ruczeniata, ruka 2. ‘rączka 
(przyrząd)’. Wożnycia bыƚa taka, i maƚa taku 
ruczku, ï tam sia odtykaƚo IP13. Do toho 
ruczka musiƚa bыtï, żebы trïmatï w rukach, 
ï tыm klofom nabywałi koƚo toj swyni poŵno 
tak, jak pec maƚ bыtï, wыmirianyj MW23

rucznyk ‘ręcznik’. Jak mы już na śwa-
tyj weczer poweczeriaƚy, tak braƚ tato taky 
rucznyk, braƚ chľib MK20. Ona sia hmyƚa, 
rucznyk hardyj maƚa abo ŵyszytyj, abo takyj, 
no, ale hardyj rucznyk, no ji pohteraƚa sia, no 
ji już jes newista, i do chыży K-4

ruka 1. ‘ręka’. Takyj czornыj gaƚunoczok o, 
jak pani ma na ruci PW12. Jafыrы na pleczoch 
nesƚa i w rukach iszczы. Sijaƚ zerno z rukы. 
Zberały palcmï wszыtko, rukamï. Tiażko bыƚo 
moƚoty, to-m oboma rukamï zaczыnaƚ IP13. 
Priały, ale priały tыm, rukamï, na weretena 
takы. Rukami szыtko, rukami, każdyj maƚ 
[kosę] i kosыƚ OK21. [W szkole] jak ne znaƚ 
czыtaty, to buh ho po rukach MP23 → ruczka, 
ruczeniata 2. ‘strona’. Ľiwa ruka: wiśta! IP13 
◈ rukamy ‘rękoma, w ręku’. Szыłï koszeľi, 
pereważni sami rukami szыłi HW25

rukaw ‘rękaw’. To take bыƚo bez rukawa, 
bez toho, no. A tu prosto byƚo, rukaw bыƚ. Tu 
tak tot rukaw wisiƚ [w czuże] PW12. Mały 
wyszыwane, tu na rukawach mały wyszыtы, 
oni nazywały krestykami OK21. Ja mam ja 
iszczy bľusku taku, ma i konirïk, korotki rukaw 
HW25

rukawyci ‘rękawiczki’. Płeły rukawyci, 
swedry TW22
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rumianok rыnka

rumianok ‘rumianek’. Rumianok to ťiż tak 
dobryj, w seredyni jak daszto bolyt, żoƚodok, 
to rumianku zaparyƚy, zwaryƚy mama, i toj 
pƚyn sia wypyƚo MK20

Rusala ‘Zielone Świątki’. Toŵdy już wesiľa 
najbarzej robyly, na Rusala wesiľa, komu byƚo 
prychodyƚo do wesiľa, tot sia staraƚ już, żeby 
na Rusala wesiľa K1899 → Zełeny Śwata

Ruska ‘Rosjanka’. Ruska powidaƚa MP23
ruske ‘język ruski (łemkowski)’. Czoho 

uczыłï? Ruskie, polskie i rachunkы PW12
ruskыj ‘rosyjski’. Ruskы potiah to bыƚ 

szыrokыj MP23
Ruskыj 1. ‘Rusin’. Seƚo bыƚo ciƚe Rus... 

Rusnakы sia nazыwały, Ruskы, Rusnakы 
PW12 → Łemko, Rusnak 2. ‘Rosjanin’. A pak 
mы iszłï, jak Ruski pryjszoƚ MP23

Rusnak ‘Rusin, Łemko’. Ne nazywały 
sia Ukrainciamy, jak ja pamiatam, łem sia 
nazywały Rusnakamy, Rusnakы PW12. 
Totы Rusnakы tu, Łemkы oni sia zanïmały 
wszыtkym. Rusnakы pyły barz [eter] IP13 
→ Łemko, Ruskыj, Rusyn

Rusyn ‘Rusin (Łemko)’. Dawno ľudy 
nazywały sia Rusynami IP13. Ona wse mu 
szturkne, że Rusin to takyj, to siakyj MP23 
→ Łemko, Rusnak

ruszaty sia ‘ruszać się’. Do dwanastoj 
hodinы priały – zależыt jak kotra sia ruszaƚa, 
jak byƚa zwinna HW25

ruża 1. ‘róża (kwiat)’. Rużы JZ22 2. ‘róża, 
choroba objawiająca się m.in. zapaleniem 
skóry’. To sia zwaƚa ruża, jak boľiƚa noha, 
des zapuchƚo tak tu o, to kazaƚy tak, aha, 
ruża MK20 ◈ spaluwaty rużu ‘leczyć różę 
przez palenie wełny czy lnu (wraz z mod-
litwą)’. Moja mama spaľuwaƚy rużu MK20 
→ liczыnia

rużni [-ńi] ‘różnie’. I tak rużni bыƚo MP23. 
Rużni bыƚo HW25

rużnycia ‘różnica’. Towdï a hneska to jes 
rużnycia IP13

rużnыj ‘różny’. Lude rużnы bыłi, rużnы 
sut. Na rużne chodyły, na czuda take IP13. 

Rużne zabawy tam ony. Były takы znachorы 
szto duryły ľudej, znate, ta jak i teper sut 
rużnы OK21. Bыły rużne lude, ta rużne radyły 
MP23. Śpiwali piśni rużnы HW25

rwaty ‘rwać, wyrywać’. Hrybiw że treba 
rwaty IP13. Jak pristaƚ już no, że już byƚo 
nasinia pristaƚe takie, to towdy braƚo sia tak 
rukami, rwałi HW25

rycz ‘tyłek, dupa’. Jak teper si na riczы de 
sidiat, bo im tiażko OK21

rymar ‘rymarz’. Ja znam robyty upriaż, 
chomonty tam, rymar PK23

ryndelkы ‘rondelki’. Ryndeľkы sia zwaƚy, 
ryndeľky, ryndeľkы, no MK20

ryndzka ‘żołądek z cielęcia (które jesz-
cze nie ssało), z którego robi się klag’. Jak 
maƚy teľatka, rizaƚy, to bыƚa taka, ryndzka 
sia zwaƚa, w seredyni tam maƚo takie toto, 
tak to treba wыczystyty toj sыr, wmyty tam, 
i wыsuszыty, i troszku toho sыra, toj skiroczkы 
daty do toho moƚoka MK20

rysztunok (?) ‘urządzenie’. Zo studni 
naberaƚy, to byƚo takie, rysztunok takij, takij 
rysztunok MK20

rыba ‘ryba’. Rыbы w wodi sut, ałe rыbы 
już pid ochronom. Rыbы kras bыły, ałe ja 
ne znaƚ IP13

rыchtuwaty ‘szykować’. Derewo takie 
byƚo zatesane, to byƚo rychtuwane JS18. 
Wesila uzhodnili, koły bude wesila, i sia tam 
[h] moƚodyci rychtuwały na wesila TW22 
→ pryrыchtuwaty, zrыchtuwaty

rыchtuwaty sia ‘szykować się’. Sia tam [h] 
moƚodyci rychtuwały na wesila, h moƚodoho 
sia rychtuwały, zarizały dakoho barana abo 
takie teľa HW25

rыczaty ‘ryczeć’. (Korowa) ryczyt PW12. 
Korowa rыczыt MP23

rыdżыkы ‘rydze’. Rыdżыkы MK20. Zby-
rały hribы: prawdiwkы [?], kozakы, rыdżыkы 
OK21

rыnka ‘niski, płaski rondelek z rączką lub 
uchami, rodzaj patelni’. Daŵno to były takы 
rыnkы żeľizny na trioh nohach, to tak jak 
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rыnok sani

patelnia, łem sia kƚaƚo jedna, bo jak sia palyƚo 
h pecu takym, szto chľib pecze, i no to sia nad 
ohniom smażyƚo na ťi rыńci, trï sia postawyƚo 
nad ohen, i tak sia smażyƚo AK20 → patelnia

rыnok ‘rynek’. Kupuwaƚy w Gorlyciach 
tam na rыnku MK20

rыpaty ‘obijać ściany’. Bidu robyly, bo 
rypaly totu chыżu tak, szto stuďin bыƚa PW12

rыty ‘ryć’. I jeleni straszni chodiat i rыjut, 
bo rыje nohamy tak, że ne zostaje tam nycz 
PW12 → wыryty

rыzy ‘szaty kościelne’. A to kepin, tota 
czuha taka, tu na sia skƚadaƚ ta, jak ksiondz 
ryzy IP13

rыżыj ‘rudy (o włosach)’. Rыżы JZ22

S

sad ‘sad’. Sadы ľude mały, no tu ne były 
takы jabka dobry i żebы welykы takы rosły, 
ałe mały z tыch sadiŵ hruszok i jabƚok, mały 
i sływok AK20

sadowyna ‘owoce’. A mы zberaƚy takы, bo 
byƚa sadowyna, takы hruszkы, jabka takie o, 
i suszыƚy MK20

sadyty 1. ‘sadzić (rośliny)’. Banduru sia 
sadyt IP13. Sadyły to morkow, to czesnok, to 
jakeś tam petruszku. Burakы sadyłi ťiż tak 
dla chudobы OK21 ◪ Wsiadï sadyƚy, de h 
polu sadyly persze? Persze dykiŵ tak ne byƚo, 
to sadyƚy, za mojoj pamiati sia sadyƚo het do 
horы, de sia oraƚo, tam de jakasï taka bыƚa 
zemľa, szto trea byƚo tam bandurы zasadytï, 
to tam sadyƚy. Zahnojiƚy i sadyƚy, i daleko h 
pole i daľsze, ne tak daleko het, ale daľsze, 
de oraly. A teper ne sadiat tak daleko, bo ani 
ne oriut tak daleko, ani ne sadiat daleko, bo 
teper straszni źwiryna, jeleni i dykы PW12 
→ nasadyty, posadyty, zasadyty, zasadżaty 
2. ‘sadzać (kury na jajkach)’. Tam sie dachto 
i sadït, jak chocze PW12 → sidyty

sadżaty ‘wsadzać (np. do pieca)’. Toty 
horci do peca sia sadżaƚo MK20 → zasadżaty

sadżenia ‘sadzenie’. Do sadżenia to sy 
baby barz namuczyƚy H4

sało ‘sadło, tłuszcz pod skórą i na grzbiecie 
nierogacizny’. A sia stariƚa tota soƚonyna, to 
nazыwaly saƚo PW12 ◪ [Słoninę] stopyly, a ni, 
to saƚa robyly takы; ono maje saƚo w seredyni, 
taka oboƚona jes, i takie tluste, i to zoszыly, 
to można zoszыtï, no i to nasolytï, i tak, bo 
budyƚy toto, to tak trymaly, tak ono same tak 
pereniaƚo sia, poťim kapustu mastyly tym JS18. 
Soƚoninы, toto saƚo, to nasoľałi i kƚałi do tohꞌo, 
bыłi takы, mały jak korыtka, derewianы, i do 
toho nasołyłi, poƚożыłi to tak, i ono sia tam 
ne zopsuƚa OK21→ sołonyna

sam ‘sam, sam jeden’. Stajniu to postawyƚ 
sam. Każdyj tak sia starał, żebы sam robyƚ. Sam 
majszter, sam wszыtko, sam IP13. Sami, sami, 
pereważni sami rukami szыłi HW25 ◈ sam 
od sebe ‘sam przez się’. Czыtaty znam, bo sia 
wczыƚa koło ďity, ałe ja i tak znaƚa, sama ot sebe 
MP23 ◈ samo sobom ‘samo z siebie, samo 
przez się’. Pereszƚo [choroba] samo sobom IP13 
◈ sam zo sebe ‘sam przez się’. Majsztra wcze-
noho ne bыƚo nïgde, samoukы, sam zo sebe IP13

same ‘właśnie’. To jakyj to dobryj sыr, 
same zaraz hrudka tota taka IP13

samochid ‘samochód’. Chto tam maƚ samo-
chid? Samochid perełetiƚ. Zaraz wszыtkыch 
do samochodu IP13 ◈ tiażkыj samochid 
zob. tiażkыj

sam od sebe, samo sobom zob. sam
samouk ‘samouk’. Samoukы byly, ne bыƚo 

wczenych, samouk PW12. Bыły samoukы, 
sam zo sebe IP13

samыj 1. ‘sam’. Ľude same robyły toto 
PW12. Dokaz samyj. Doroha bыƚa popid 
samyj ľis IP13 2. ‘specjalny’. W nas towdï to 
bыƚo barz zaprowadżenyj samyj kum bыƚ IP13 
◈ tot samыj ‘ten sam’. U nas kin choryj bыƚ, 
nawet tot samyj ale już bыƚ starszyj PW12

sani ‘sanie’. W ľiti na saniach ne pide, bo 
w ľiti śnihu ne je PW12. W naszi stari chыży 
tam sani stojat, do tych sań sia siƚo i tak sia 
pojichaƚo AK20 
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sanna sestra

sanna ‘sanna, droga po śniegu’. Bo-ste 
saniamy wyjichaƚy, a tam już sanny ne bыƚo AK

scaty ‘ssać’. Jahnia sce uciu, sce i już, sce, 
wysysaƚo, wycycaƚo K-4

schid ‘wschód’. Obrazы bыƚy na ťi [ścini] 
ot schodu AK20 → wschid

schodyty 1. ‘wschodzić – o roślinach’. 
Baba kileczka wыnesƚa i tam ich posadyƚa 
tak, to ony raz-dwa schodyły IP13. Ľipsze 
do świżoj zemľi posijaty, bo jakby ta prudko 
schodyƚo... JS18 2. ‘wschodzić – o słońcu’. 
Sonce schodyt PW12 → zijty

schodyty sia ‘schodzić się, spotykać się, 
zbierać się’. Jak sia kotrysy gazda zhodyƚ na 
to, to tam sia schodyƚy, i tam priaƚy PW12. 
Na weczirkы ne schodyły sie do jednej chыży 
łem. Diwczata priałï, plelï, a chƚopczыska sia 
schodiłï piznisze HW25 → naschodyty sia, 
poschodyty sia, zijty sia

schowaty sia ‘schować się’. Kurы sia schowaƚy 
pid żywopƚot, pryszoƚ tot lis, wszыtkы wыdusyƚ AK

scistыj (!) ‘ścisły, gęsty (?)’. Moƚoko sia 
ohriƚo, musiƚo sia zrobyty takie sciste [!?] na 
kwasne MK20

sczaruwaty ‘zaczarować’. Joj, toto moƚoko 
sczaruwane PK23

sczemeryty sia ‘dostać skrętu kiszek’ ◪ To 
tak kazaly, że sia sczemerïƚa, ona toŵdy sobom 
toŵkƚa, tak sia kaczaƚa, perewertaƚa straszni, 
to tiahly za chwist toŵdy, cy to pomahaƚo, 
cy ne pomahaƚo, ale tiahly barz tu, za tot 
krengosƚꞌup [!] no, i że to maƚo pomoczы. A to 
bыƚo peŵno jak chudoba hoƚodna bыƚa dobri, 
a chƚopiƚa tak skoro paszы, że sia toto ŵыliƚo, 
to tak nazywaly, że sie sczemeriƚo, a ja znam 
jakie to bыƚo? T’ilko tak znam, ja ne znam 
inakszoho, szto tiahƚy tut tot krengosƚup, to za 
chŵist zatihaƚy barzej i tak dusïly toto tak o, 
rukamy ťisnuly, ono i na zatwerdżenia ťiż, jak 
kin to, to terƚy barz, jak kin dostaƚ kolku, no 
to terly i perewodżaƚy. Daƚeko ity tak wtoŵdï 
koniowi, jak win sia toŵcze... aƚe jakbы sia 
toŵk, to bы ne wыtrymaƚ... prowadiat daleko. 
To takы bыly ľikarstwa PW12

sczubaty ‘(dla żartu) pociągnąć za 
włosy, włoski’. (Mołodiata) poťim to do ko-
morы chodyly, bo to by ľude sczubaly JS18 
→ czubaty

seło ‘wieś’. Tak Ne bыƚo w seľi mlyniw 
PW12. Po inczыch seƚach zowut iszcze inaczы 
IP13. Seƚo maƚo sto simdesiat nomer OK21. 
Dagde jaka ďiwczыna bыƚa tam na seľi, tak 
koo jej domu, tam poschodyli sia HW25

semero ‘siedmioro’. Bыƚo po szestero, po 
semero dzitï OK21

serce ‘serce’. [Świnię] poťim koƚoƚ w serce 
JS18

sereda ‘środa’. Sereda IP13. Łem h piatnycu 
ne śpiwali, w seredu, bo to pereważni totы 
weczirkы to bыłi h pości HW25 → tyżden

seredyna 1. ‘środek’. W seredyni bыƚo 
ẘыdobano wszыtko PW12. Na seredyni tra-
garia robyły takyj krest IP13. Bez ciƚe seƚo 
seredynom riczka ide MK20. W seredyni 
zrobyły poriadok OK21. Rozdziľały tu, nad 
czeƚom take het, het do kińcia, oni tu na 
seredyni tak rozdiľały HW25 2. ‘środkowa 
część wsi’. Tu bыłi na dołyni, jedny tam na 
seredyni OK21

serna ‘sarna’. Bыƚy jeleni i sernы PK23
serp ‘sierp’. Dawno serpamï żały IP13. 

Serpamy maƚo kosyly, kosamy już kosyly JS18. 
Iszczы mama powidała, że onï serpom żałï 
OK21. Ciƚyj den-em żaƚa żыto serpom za 
zƚotyj MP23 → żaty

serpen ‘sierpień’. Sia kosyt tak do piw serp-
nia nawet IP13 → misiac

serst ‘sierść’. Swyniu jak zabyƚy, to skrebtaƚy 
od serstï PW12; też serść ‘sierść’. Szto na 
kożuchы, to bыƚo z woŵnom, z tom sers-
ciom PK23

serść zob. serst
serwatka nowsze? ‘serwatka (zapewne 

z krowiego mleka)’. Kwasok rozrobľu w ser-
watku MP23 

sestra ‘siostra’. Moho muża sestra PW12. 
Maƚ sestru joho IP13. Ja mam tam bratiw, 
sestry MP23 → sestryczka
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sestryczka sinij 

sestryczka zdrobn. ‘siostrzyczka (rzadko 
używane, a może wcale?)’. Brat i sestra tak jak 
i po poľsky, sestra i brat, no, to sestryczka no 
toto łem tak już jak ktosy tohꞌo, to samo tak 
jak sestra abo sestryczka, to tak ne, pereważni 
sestra sia hwarït AK20 → sestra

sfurmanyty ‘zacząć pracować jako furman’. 
Win maƚ koni, ta sfurmanyƚ, ta zarabľaƚ, żeby 
grosza zrobyƚ K1899 → furmanyty

siah ‘sąg’. Siah to sztyry metrы PK23
siahnuty ‘sięgnąć’. Het tak jak, jak wïdno 

okom teper siahneme IP13
siahowыj ‘dotyczący sągu drzewa’. Dыrwa 

siahowy takы meter dowhe IP13 
siakыj zob. takыj siakыj
siczka ‘sieczka (drobno pocięta słoma 

do paszy)’. Oľij wыdusïłï a makuch zostaƚ, to 
towkłï, dawałï dla chudoby do siczkы OK21

siczы ‘ciąć, drobić’ ◈ siczы kapustu 
‘szatkować kapustę’. Kapustu sikƚy, kwasyƚy 
w takыch boczkach MK20. [Kapustę] rody-
cze sikly, byƚa maszynka taka suwana tak, jak 
nasikly pƚachtu prywiazaly do toho na dwoch 
sťiľciach i tot chƚopec doptaƚ K-4 → nasiczы

sidaty 1. ‘siadać’. Tam se sidasz, tam zo 
zadu IP13. Sidajut koo stoƚa JZ22 2. ‘osadzać 
się’. W tim misci, bo potal dыm sidaƚ, to bыƚa 
taka partycia IP13 3. ‘osiedlać się’. Zakły-
kały śwaszczennïka, pośwatyƚ, pokropyƚ tam, 
ï molytwu jakы tam małï, no, i towdï sidały 
do tohꞌo, do meszkania OK21 → posidaty

sidło ‘siedzenie na wozie (?)’. Sidƚo maƚy, 
pokƚaly sidƚa i pojichaly JS18 → furmanka

siduwaty ‘wysiadywać (jajka)’. Siduwaly, 
daly do nij jajec PW12 → sidity, wыsiduwaty

sidyty 1. ‘siedzieć’. Prychodyły ľude, sidyły. 
A tak z weczera sidyły ľude [przy zmarłym], 
czasom i śpiwaly take posmertne piśni PW12. 
Takы ƚawkы koƚo ścinы, het byli, derewianы, 
tam sie dity bawiły po tыch ƚawkach, sidyly 
tu, kresƚa nichto ne maƚ HW25 2. ‘mieszkać’. 
W naszij chыżы już nychto ne sidyt MP23 3. 
‘być więzionym’. Zmy sidyłï w obozach IP13. 
I ho zamkły za tych dwadcat kilo zerna, sidyƚ 

ciƚu zymu AK20. Tam sidïƚ h lagru sim misia-
cyw MP23 → kreminał ◈ sidyty na jajcoch 
‘siedzieć na jajach, wysiadywać jaja’ ◪ Daly 
do nij jajec, tam tyľko choťily, i kura sidiƚa. 
Sidit kura na jajcoch, sidit try tyżni. A poťim 
sia wыkľuwaly, jak sia wыkľuwaly riżni bыly: 
abo dakы takы zopsuty, szto ne ŵыchodyly, 
ono i teper tak jest, czasamy wыsidyt, a cza-
samy tak jakysy rozmajiti jest. Nese sia kura 
PW12 → sadity, siduwaty,wыsiduwaty

sijaty 1. ‘siać’. Bilsze toho wiwsa sijały tato. 
Teper ľudy sijut pszenycu ï żыto PW12. Ïszoƚ 
si tak borozdou i sijaƚ zerno z rukы, no IP13. 
Jarcu sijaly, pszenyci mensze sijaly JS18. I sijały 
rukamï, to sijali żыto, na zïmu OK21. (Len) 
tak sijały na poły jak zerno, rukami HW25 
→ nasijaty, posijaty ◪ Jak posijały ľude zerno, 
to ksiondz tak powidaƚ ľudom, że pide tak 
po poľach, no to iszły... den iszły jak zaczały 
z too kince tam, to tak iszły het, naokoƚo seƚa, 
i zas tak kinczyły procesyjom; choruhwy nesły, 
śpiwały śwaty piśni, ksiondz w każdi studni 
wodu śwatyƚ, kropyƚ poľa AK20 2. ‘przesie-
wać’. Paru maƚo stupu, to toŵkƚy, muka sia 
robyƚa z toho. No ji tak sijaly, i poťim muku 
tam totu wezly do oľijarni JS18. Ta ja żebыm 
wapno sija[ƚ]a, tak mi h pыsk iszƚo. Worobłysi 
ne bыƚo tak, a mi to tak, żebы wapno sijaƚ. 
Sijaƚy tu muku PK23. Sytko zwaly, szto muku 
sijaly K-4 → posijaty, prosijaty

sikaty ‘sikać, siusiać’. Sikasz, to sie sikat 
MP23

sil ‘sóľ. Daszto dawaly: to soly... Rużne 
dawaly na zatwerżdżыnia: lenu najbiľsze i toj 
soly takoj jak nazywaƚy, globerska PW12. Ja 
iszczy daju soły MP23

simenko ‘ziarnko siemienia’. Tot ƚen 
sia zberaƚo, toŵkƚo, i sia z tych simenok sia 
wpuszczaƚo... MK20

sinci zdrobn. ‘sionka’. To sia do bojiska 
wywaľaƚo sino i takы sińci byly, prysinkы 
i tady sia nosïƚo tam JS18 → siny

sinij ‘odnoszący się do siana’. Krijda – taka 
sinia, kupka sinia taka JS18
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sino skiroczka

sino ‘siano’. Mama poƚożыłi jafыrы do 
sina IP13. A to kosyłï sino i samыm sinom 
kormyły OK21. Jak piszły sino hrabatï, jak 
kƚałi na wiz, to sia im tu kustryci nasypaƚo 
HW25 ◪ To sino, to jużem powidala. Raz 
[w roku] kosily jednu storonu het tam, aż do 
ľisa, a druhꞌi raz tu pasly, a tam kosyly, no 
takie to sino bыƚo mïzerne. Jak daka wыrosƚa 
traŵka, to już bыdƚo tam sia pasƚo na tim 
druhi raz. A to maƚe rosƚo, bo to powidam, 
to ne bыƚo nawozu tam sijano nïkoly. Nu, 
kosyƚy, i na sońci suszыly, kƚaƚy do kipok. 
Jak uż pryschƚo, to już kƚaƚy takы kopы, o. 
To stojaƚo, i stiahaƚy, i zaberaƚy domiŵ. Na 
sońcy suszыƚy. Sia ne wыsuszy, lem na sońcï. 
Hrabaƚy, hrabaly, perewertaly, żebы wыschƚo. 
Jak już pryjschƚo, no to zhrabuwaly do takoj 
krijdы, o, do takoj krijdы nazыwaly. Krijda 
taka, tak, o takie, no sino tam pozberaly na 
taku jednu kupu i to sia nazywala krijda, 
a potim tam stawialy kopu, no h tim miscï. 
Takы sochы nazыwaly, to takie bыƚo czepe-
rate o, i wbyŵaly do zemľi i koƚo toho kƚaly 
– socha, takы czeperakы o, zo sosnы, szto na 
bokы maƚo, a z dolïny sia wbywalo do zemlï, 
i koo toho sa kƚaƚo kopu taku. A poťim domiŵ. 
[I de trymały sino?] na strыchu [!], i koƚo 
domu takie, take zahate [!] robyly o, abo jaki, 
abo taki oborih, oborih taki na sino prawdiwi 
zrobleny, kus z boku to tak, daƚ do oboroha, 
ale, ale na strychu poƚno kƚaly, poƚno tak, de 
sie zmieściƚo [!], zo spodu sino, a z werchы 
zerno [na strychu] PW12

sinokosы ‘sianokosy’. Priszly sinokosы 
– chƚopci iszly kosïti, ďiŵczata hrabatï 
PW12

siny ‘sień (w chyży)’. To szto tam sia ide 
ponad, tut sia nazywaly siny PW12. Sini byly 
no take, bojisko byƚo druhe, i chыża byƚa, 
de ľude meszkaly JS18. W sinioch stojaƚ wiz 
AK20 → prysinkы, sinci

skakaty ‘skakać, doskakiwać’. Skacze tak 
zaraz do dzecka, toŵcze, i dusyt, i rozmajiťi 
JZ22

skała ‘skała, wielki kamień’. Na tamtij 
hori wyszkipaƚ taku skaƚu, taku skaƚu jak 
tota ścina IP13

skapnuty ‘zdechnąć’. Koƚysy nam kin dostaƚ 
hrokы tak, ta ťiż takie czudo bыƚo, szto maƚo 
ne skap, maƚo ne zdoch. Ne skap. Bo to tak 
stare, jeszcze stare daƚno ľude tak besiduwaƚy: 
skapƚa JZ22 → propadaty

skarpetkы zob. szkarpetkы
skatulaty ‘zwinąć’. Poƚotno sia zberaƚo 

na kupы na katuľi na takы, no skatulaty tak, 
skatulaty JS18 → katulaty

skazaty ‘powiedzieć’. No i szto iszcze wam 
skazaty? Oj, toho to ne skażu, zabyƚa MK20 
→ kazaty, powisty

skinczыty ‘skończyć’. To toto połeżaƚo, pokal 
ne skinczyli szыtko tohꞌo, zerno kositï OK21

skinczыty sia ‘skończyć się’. A teper już 
sia to skinczыƚo (młыnci). Bыły kameniary, 
ałe już sia skinczыłï IP13. No i skińczyƚo sia 
na ťim JS18. Jak sie wojna skińczыƚa, to już 
ne robiłï tut weczirok HW25 → kinczыty sia

skipa 1. w postaci: śkipa ‘trzaska’. Takы 
śkipы no, ï tam zme hrïły nohы, a tu sia pałyło 
poƚomin, mama isty hotowyły MK20. I śkipы 
pałyły. I tam trea byƚo sidyty, a czasom szki-
pom po nohach MW23. Jak nas śkipom wыbyłï 
to mы na tot pec, tam do horы, powtikały, 
bo tam tepło już byƚo na pecu z toj hłïnы, 
szto tak wыbyły MK20 2. w postaci szkipa 
‘łuczywo, trzaska’. Śwityƚyzme takыmy szki-
pamy PK23. Suchyj jak szkipa, a szkipa to jes 
toto z droŵna takie o K-1

skira zob. skora
skirka 1. zdrobn. ‘skórka zwierzęcia’. 

Teper skirkы psy woƚoczat PK23 → skora 
2. ‘skórka chleba’. Wyrizaly mu, pastuchowy, 
nożom w ťim chľibi taku ďirku, skirku prïtialy 
z werchы, tu mu poƚożyƚy ƚyżku masƚa i pryt-
kaly tom skirkom K-4

skiroczka ‘skóreczka, tu: kawałeczek’. 
Ryndzka... treba wыczystyty toj sыr, wmyty 
tam, i wыsuszыty, i troszku toho sыra, toj 
skiroczkы daty do toho moƚoka MK20
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sklagaty sia skora

sklagaty sia ‘o mleku: ściąć się’. Klag sia 
wыsuszыƚo i tak sia dawaƚo do moƚoka, sia 
dawaƚo do moƚoka, i sia sklagaƚo, i zrobyƚ sia 
sыr, trocha sia ohriƚo MP23 → klag, klagaty, 
zaklagaty 

składaty ndk, dok. skłasty 1. ‘składać, 
odkładać, kłaść’. Z husï, z kaczkы to skƚadaƚy 
piria. Riznyk tam taki bыƚ, zabyƚ, skƚaƚ toto 
wszыtko tam, poťim solyly si samy PW12. 
Wertyt tu totы sumczi i skƚadat na take tybľi. 
Zo spodu bandurы, bandurы – ziemniakы, 
no, karpeľi, morkow, takie sia tam skƚadat 
IP13. I ẘżycznyk byƚ takyj, szto ẘżyci skladaly. 
Skƚaly do truny JS18 2. ‘zakładać, montować’. 
Do zerna to bыły specjalny take hrabkы... tu te 
hrabky skƚadały, żebы snopok dobri zawiazatï 
IP13. Podysir… takы poľiczkы maƚo i tak sie 
skƚadaƚo HW25 3. ‘dawać’. Podarunkы teper 
moƚoďi skƚadajut, a ne moƚodycia. Takyj hro-
bar bыƚ, to win ïszoƚ, iszoƚ ťiż ho śwata, to mu 
skƚadały, dawały mu taki, chľibec spekły spe-
cjalnyj, takyj o PW12 4. ‘zakładać, wkładać 
(= ubierać)’. A starы babы to mały chustkы 
wełykы takы, szto składały... PW12. A to 
kepin, tota czuha taka, tu na sia skƚadaƚ ta, 
jak ksiondz ryzy IP13 → kłasty, poskładaty

składka ‘zakładka’. Na zakƚadku powi-
dały, na skƚadku cy na szpuhu, na szpuhu, 
tak [w goncie] OK21 → zakładka

składom oraty ‘orać na skład’. A jak oraƚ 
skƚadam to sia, to oraƚ tamtot zahin i tot to 
już sia mu zƚożыƚ, już maƚ zahin IP13

skłep ‘sklep’. Tu pered wojnom sklepы bыły, 
aż try bыły PW12. To toho parad sklep IP13

skłykuwaty ‘wołać, zwoływać, zapraszać’. 
Muzykanty byly i w Bortnim, ale skƚykuwaly 
tam JS18. Na wesiľu bыƚ tutaj taki, tak zwany 
marszaƚka, kotry znaczy sie, skłykowaƚ ľudi 
ta, za stiƚ TW22 → kłykaty, wыkłykaty 

skoczыty ‘skoczyć’. Bo jem ma[ƚ]a do 
wodы skoczыti. Jakbы skoczыƚ do wody, to 
bы sia ne muczыƚ MP23 → wыskoczыty

skopыłena ‘o pannie z dzieckiem’. Zradka 
abo skopыlena, skopыlena K-1

skopыłyty sia ‘urodzić nieślubne dziecko’. 
Prozywały jej tak, że sie skopыliƚa, skopыliƚa 
sia HW25. Zradyƚa sia, abo iszczy paskudni, 
że skopыlyƚa sia K-1 → zradyty sia

skora ‘skóra’. Skoru garbywały IP13. To jak 
sia cy koroẘu, cy teľa zarizaƚo, to totы skorы 
zdejmuwaƚy MK20. I szыłi kierpci, to bыƚa 
skora, normalna skora taka jak z wыprawы, 
jak z chudobы OK21. Kierpci z takoj skorы 
z korowы abo z bыka HW25. Kużuchы 
robyty, skorы wыprawiaty TW22; też skira 
[?]. Zo skiry robyly kożuchы TW22 → skirka 
◪ Z chudobы znymaly skoru. To sia oďiľat 
skora ot miasa, nożom treba ƚadni, żebы skoru 
ne porizaƚ, ta doroksza, bo porizaƚ to tuńsza, 
bo ďiry sut. Wыprowľaly na kożuchы, z owec 
wыprowľaly i z chudobы wыprowľaly JS18 
◮Totы, szto robyƚy na kożuchы, to sia skoru 
namoczыƚo, żebы ona zmokƚa dobri, i tam 
kƚaƚo sia na taki okruhƚy kľoc, i takym nożom 
zberaƚo sia tuszcz, bo tam pid skorom tƚuszcz 
jest, ucia pereważno ma ẘij, toto pozberaƚy 
i tohꞌo, i dawaƚy do kŵasu, ale kŵas musiƚ bыty 
persze zroblenyj już, żыtnia muka, pszennï 
otrubы, i siľ, i musiƚy ty tak, tak wыkysnene, 
żebы to tak jak na chľib tohꞌo, i toŵdy sia 
dawaƚo do toho skoru, i w każdyj den totu skoru 
sia obertaƚo, i tak bыƚa tota skora dwa tыżni 
w ťim, w ťim kŵasi, poťim sia wыnymaƚo... 
na druhu storonu wyriŵnuwaƚo sia, i bыƚ 
taki niż, poťim sia jij czystyƚo. Maƚa takы 
jak zamsz, taki moszok... A na czobotы, na 
czerewikы szkoru z chudobы to sia dawaƚo, 
namoczыƚo sia ji, dawaƚo sia do wapna, i ona 
toŵdy wyľizƚa tota serst, wyľizƚa, takym nożom 
sia to posťiaƚo, wyľizƚa, i dawaƚo sia na dwa dnï 
do kŵasu, żeby to wytiaƚo toto wapno, i poťim 
sia hotowyƚo dubowu koru, i w ťi dubowi kori 
toto doŵho musiƚo bыty, misiac czasu, abo 
i biľsze PK23 ◮ Zniaty skoru, no z chudobы 
zniatï skoru, cy z korowы, cy z teľate, bo zo 
swyni ne znïmaly skoru, bo swyniu jak zabyƚy, 
to skrebtaƚy od serstï, a z korowы, z teľaty to 
znïmaly skoru, z kroľa, no to z kiľku znymat 
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skore skubsty

tak, sťihat. Uż tam z wapom nożom, a poťim 
stiahne tak. A z korowы treba było znymatï 
tak, het ƚupytï, oƚupytï korowы, cy teľaty... 
opariaƚy. Tak horiaczom wodom opariajut 
i skrebcze tak nożom o, i totu serdƚo [!?] skreb-
cze ƚadni PW12 

skore zob. skoro
skoro ‘szybko’. Chudoba hoƚodna bыƚa 

dobri, hƚopïƚa tak skoro paszы, że sia toto 
ẘыliƚo PW12. Żыto skoro wыsychaƚo OK21; 
st. wyż. skorsze. Tym korowam takie dawaƚy, 
skorsze moƚoka dawaly PW12. Żebы skorsze 
zrobyty TW22, st. wyż. skore ‘prędzej, raczej’. 
Żebы tak o, ja bыm skore znaƚa taku, szto 
teper śpiwajut, a szto kolysi dawno śpiwały, 
to ja że zabыƚam HW25 

skorianыj ‘skórzany’. Na zimu to si szыłi 
szapkы takы, z moƚodыch barankiw, skorianы 
szapkы takы HW25

skorsze zob. skoro
skosyty ‘skosić’. Jednы skosily persze, to 

iszly tomu, szto zostawaƚ PW12. Jak skosyƚ 
to ŵaƚkы treba byƚo potriasty JS18. Zwożыƚ, 
jak skosiƚ [zboże] OK21 → kosyty

skrajaty ‘skroić, pokroić’. Krajaly soƚonynu, 
i tam bыƚo taki smalec w swyni, toto wszыtko 
skrajaly PW12 → krajaty

skrebtaty 1. ‘skrobać, oskrobywać’. Swy-
niu jak zabyƚy, to skrebtaƚy od serstï PW12. 
Poťim skrebtaly i totu serst JS18 2. ‘obierać 
(np. ziemniaki)’. Terły, skrebtały, terły, ï pekły 
zwanu adzыmku IP13 → wыskrebtaty

skresaty ‘skrzesać (ogień)’. Mы jak na 
poƚe chodyƚy, to to dwa patыkы takы, tak sia 
poczuhraƚo i skresaƚ JZ22

skromneńkыj ‘skromniutki’. A taku 
skromneńku kuchniu, to dwa totы, dwa takы 
otworы, bľacha i tu to w seredyni bыƚo toto, 
takы koľiczka OK21 → skromnыj 

skromnijszыj zob. skromnыj
skromno ‘skromnie, ubogo’. Skromno 

żыłï IP13 
skromnыj ‘skromny’. Żytia bыƚo skromne. 

Skromne, bo to bыƚo wełyke, welyke zaludninia 

wsiady IP13; st. wyż. skromnijszыj. Wыhľadы 
robyły ne takы weľikы jak teper, takы skrom-
nijszy, skromniszy OK21 → skromneńkыj

skruczaty ‘skręcać’, dok. skrutyty ‘poskrę-
cać, zakręcić’. Poťim sia tak to wszыtko 
pozberaƚo, poskƚadaƚo, skrutyƚo ƚańni tak 
PW12. Zakrutyly ji (oƚosia) na chimľu, takie 
byƚo no skruczene. Byly weretena, no ji skru-
czaly na kubiata, to sia skrucza na kubiata. 
Wereteno byƚo takie, prialy, i poťim skƚadaly 
takie jak jabko jest, skruczat, i kubia sia takie 
robït JS18. Na ruci si tak skrutiƚa woƚosia 
HW25 → krutyty, skrutyty sia

skrut ‘skręcona słoma’. Skrut, skrutы to byly 
z soƚomы, z toj szto ji kыczkы sia robiat K-4

skrutok ‘zwój przędzy’. I toŵdy sia znimaƚo 
z toho motowyƚa, suszыƚo sia tak o, i jak bыły 
dwa totы takы skrutkы, to bыƚo piŵ ściukы 
PW12 

skrutyty zob. skruczaty
skrutyty sia ‘skręcić się, wykręcić się’. 

Wziaƚ lenianu szmatu jak dagde tu noha 
sia skrutyƚa, abo tu, i okrutyƚ micno, i ziaƚ 
takij patyk dakij i nakruczaƚ żeby tota noha 
nadyszƚa na toto, poobzyriaƚ, no kus może 
sia i znaƚ K-4 → skruczaty

skryczaty ‘zawołać’. Tak maƚa każda 
korowa imeno, ï ona znaƚa imeno, ona znaƚa. 
Jak na niu skryczat... IP13 → kryczaty

skrynia ‘skrzynia’. Mały takы porobłeny, 
mы doma, nazywały sia susikы, i takы skryni, 
skryni wełyki i w tыch skryniach... Mały takы 
skryni robłenы, bыły majstrowe takы OK21. 
Skrynia taka bыƚa, nazywaƚa sie ƚada HW25

skrypity ‘skrzypieć, piszczeć’. Tot syr to 
taki byƚ, że jak ho jiƚ, to skrypiƚo h ustach, no 
K-4 → kwyczaty

skubłyny ‘skubanie’. [Zabitą kurę] paryły 
wodom ï skubłïnы OK21

skubsty ‘skubać’. [Z gęsi] piria skubly. 
Hыczkы, to takы no, jak piria jest, to sia skube. 
Poťim sia mochom mszыƚo, mochom, chodyƚo 
sia, skubƚo, taki moch jes, to sia skubƚo JS18. 
Hus skubłï, skubłï, bo to piria, to perinы to 
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skupaty smaruwaty

z toho robyłi OK21. To tak skubƚy, pidskubały 
[pierze z gęsi] MP23 → oskubaty, oskubsty, 
pidskubuwaty

skupaty ‘wykąpać’. [Przy porodzie] byƚa 
taka baba, pomahaƚa, i skupaƚa ďitynu AK20 
→ kupaty sia

skupiara ‘skąpiec’. I skupyj można powisty 
i skupiara takyj, o K-1

skupыj ‘skąpy’. Skupyj, nykomu nycz ne 
żыczy, no ale żebы sam JZ22. Skupy byly lude K-4

skusyty nowsze? ‘skusić’. Toho roku zas 
mia skusyƚo, szto po kus pokuriu IP13

skwaśnity ‘skwaśnieć’. No pokal do mista 
pryszoƚ, to ono (mołoko) bы już skwaśniƚo 
tam OK21

skыba ‘skiba’. Ï zas ïszoƚ tou samou boroz-
dou ï skybu zas kƚaƚ tak, ałe w nas toho ne 
bыƚo. Na wyszniu storonu mu skƚadaƚo skybu. 
Skyba ïszƚa ï w totu, ï w totu storonu IP13

słabo ‘słabo, marnie’. Że korowы sia sƚabo 
pasƚy, to sia ne dojiƚy, na kustrycy AK

słabыj ‘słaby’; st.wyż. słabszыj. Druhyj jes 
sƚabszyj zrokowo, a inszyj jes sylnijszyj OK21

sława ‘bogactwo (?)’. Jak ďityna bыƚa taka, 
że bыƚa wełykej sƚa[w]y to kściły zaraz, a jak 
taka bidnisza dagde kstyłï PW12 

słota ‘słota, dłuższa niepogoda’. Jak doŵho 
ľaƚo, to powidaƚy że sƚota PW12 ◪ Bыƚ desy 
rik trydcac szesty, ľaƚo tak, że ne wыsыchaƚo 
toto, huniu nosƚem na poƚe, ne wыsыchaƚo, 
parasoľa ne bыƚo, jak mokry – suszyly, mokrum 
braƚ nazad na druhij den PK23

Słowakы ‘Słowacy; Słowacja’. Piszƚa ďiŵka 
zo Sƚowakiŵ, sƚużыƚa tam w Żыda PK23

słowo ‘słowo’. Ani sƚowa sie ne wizwaƚ 
IP13 → pocztywe słowo

słuch nowsze ‘słuch’. Ja maƚam sƚuch dobrij 
i śpiwaƚam dobri PW12

słuchaty 1. ‘słuchać’. Śwaszczennyk... ľude 
ho sƚuchaƚy, a hneskы chto tam śwaszczennyka 
sƚucha PW12. Takie, szto ne chce sƚuchaty jak 
maƚe, to sia z nym poradyt. A takie już wek-
sze, to jak sƚuchat to sƚuchat, a jak ni, to pide 
de chce i robït, szto chce JZ22 → wыsłuchaty 

2. ‘podsłuchiwać’. Jak ja wernuƚ z obozu, to 
popid ściny chodyły, sƚuchaƚy IP13 ◈ słuchaty 
kazania zob. śmijaty sia

słutыj [wymowa: sutыj] ‘bezręki’. Sutyj, 
no bo ne ma ruky, to sutyj JZ22

służba [wymowa też: sużba] ‘praca 
(u gospodarza itp.)’. Iszƚam ze Smerekiwce 
do sużbы MP23 

służba (Boża) ‘msza św. (w obrządku 
wschodnim)’. Sƚużba Boża, szczo nabożen-
stwo takie w cerkwy, o. Takы starszy ľude, 
szto do sƚużby, do poƚudnia to nycz ne jiƚy, 
na czcze MK20

służыty ‘służyć (pracować)’. Chťiƚa sia 
pryberaty, jak to ďiŵka, i piszƚa sużыty MK20. 
Ï ne bыƚo szto już doma robyty, treba bыƚo 
ïti sƚużyti. Tak jem sƚużыƚa po gazdoch, po 
takыch bohatszыch, korowym pasƚa, husï, 
wszыtko szto trea bыƚo, ï bosa. To-m sƚużыƚa 
ciƚyj rik MP23 → wыsłużыty

słynyty ‘ślinić’. Kudil si tu maƚa zapchanu 
za pojas tak tu i toto... potihaƚa si len, ï słinyƚa 
kus, i tu priaƚa, i zwïwaƚa HW25

słynyty sia ‘ślinić się’. Odczajanyj, to je, 
że mu z nosa tam, abo że on sia sƚynït K-1

sływka ‘śliwka – owoc’. To zme chodyly 
tam na slyŵkы PW12. Można byƚo zhotowity 
tak, czy zo slyŵkami MK20

smaczniszыj zob. smacznыj
smacznыj. Naprawdu smacznyj tot oľij 

bыƚ. Smaczne barz bыƚo dla chudobы OK21; 
st. wyż. smaczniszыj. Byƚ smaczniszyj, ne 
takyj oľij jak... OK21

smak ‘smak’. Jabka i hruszkы czohos ne 
majut smaku, ne majut takoho smaku, jabka 
tote harne o welyke ale to ony nedobry MK20

smałec 1. ‘tłuszcz w świni (surowy)’. Kra-
jaly soƚonynu, i tam bыƚo taki smalec w swyni 
PW12. [Sołonynu topyły?] Ne topyły, tilko 
smalec bыƚ OK21 2. ‘smalec – wytopiony’. 
Teperkы jak soƚonynu majut, ta topľat na 
smalec PW12

smaruwaty ‘smarować, mazać’. Potim 
kazały toto smaruwatï tu, po tыm, po czeľi, 
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smażыty soj

po rukach, po żыƚach tu, i to maƚo pomahatï 
OK21 → wыsmaruwaty

smażыty ‘smażyć’. Nawet z derewa, z lypy, 
z lypy ƚyścia smażыƚy i jiƚy, no, taka bida bыƚa 
[w Rosji] MK20. Smażyƚy (hƚywы) jak kani 
sia smażyt AK → nasmażyty, wыsmażыty

smerdity ‘śmierdzieć’. Hnij... smerdyt abo 
smrid PW12. Budene to już jes smerdene, 
smerdyt JS18. Smerdyt HW25 → zasmerdity

smerek ‘świerk’. Jałycia, smerek, sosna 
IP13. Buduwaƚy chыżu no z derewa, zo sosen; 
smerekы, sosnы, no MK20

smerekowыj ‘świerkowy’. Chыżu z derewa 
buduwaly, z jodlowoo [!], bo sia nïc ne daje 
tak jak jadƚowoj, any smerekowe, any sos-
nowe, any nycz JS18

smert ‘śmierć’. Tak żыju bo żыju, ale 
z dnia na den błyże k smerti PW12. Tam 
dołyna smerty, tam bïły ľudej IP13 ◪ [Śmierć 
i pogrzeb]. Jak hmer, to poƚożyły na totu... 
jak wy nazywate, katafalok? Na smertelnu 
pościl h nas kazały. A trunu robyly doma, 
zbywały, no. To win na ti posteły tam nicz 
bыƚ, o tak robyły, żeby za tot czas, nicz, win 
łeżyt, żebы zrobyły. I tak łeżaƚ na ti posteły. 
Bo teper kupujut trunu i preważajut, kƚadu[t] 
do trunы, za tot czas, nicz, trunu ťiż prywezut 
z mista, ta ťiż łeżyt na ti smerteľni posteły, jak 
nazywajut. [Na czym wieziono trumnę?] Ne 
wozyły, łem nosyły. Na cmyntar, na cmyntary 
chowały. Nosyły, nosyły chƚopy. Ja ne pamia-
tam, żebы wozyły, łem nosyły. Mołyły sia, 
prychodyły tak o, weczeramï. Mołytwu i tak 
jak nazywały nasz psaƚter czytały. Molytwu 
i teper czytajut iszczy, jak chtosi wmre. To take 
jest knyżka, i ciƚu knyżku pereczytuwujut. [Jak 
ubierano zmarłego?] Jak chto maƚ, wberały. 
Teper wberajut do ubrania... a towdï powidam, 
jak chto maƚ. Szto maƚ, to toto ubrałï. Prycho-
dyły ľude, sidyły. Bilsze już tak po piwnoczы 
sia rozchodyły, łem swoji zostawały. A tak 
z weczera sidyły ľude, czasom i śpiwaly take 
posmertne piśni, specjalny. Choczszto bыƚo, 
takie bы sia pani już straszyƚa toho, tam roz-

majite takie sia śpiwaƚo. Rozmajite, rozmajite, 
no ja pani ne wytƚumaczu, bo ja z pamiatï ne 
znam. Takie rozmajite żaƚibne i takie, szto sie 
można pobojatï toho. Teper sia nichto ne boji 
takoho tam, ałe tam rozmajite sie śpiwaƚo. 
No niby cerkownы, no niby tak, ałe w cerkwi 
to sia taky piśni ne śpiwaƚo, to tilko pry, pry 
hmerľim. Takie tam rozmajite PW12

smertelna pościl zob. pościl
smetana zob. zmetana
smotryty 1. ‘patrzeć’. Czasami smotriły do 

kalendaria, jak mы nazywały [dziecko] PW12. 
Smotrit na mia MK20 2. przen. ‘patrzeć, 
uważać, zauważać’. To sia ne smotriƚo, że tu 
medża szto je IP13 → wыsmotryty

smrid ‘smród’. Smrid PW12
smutno ‘smutno’. Hneskы smutno jest PW12
sn – zob. też śn-
snip ‘snop’. Snopы wiazałï ï suszыłï. Na 

desiatyj snip jem kosyƚa MP23 → kosyty, 
snopok

snip desiatыj zob. kosyty
snopok zdrobn. ‘snopek, mały snop’. Hrab-

kami kosyłi, snopkы wiazał IP13. Iszoƚ ze [!] 
serpom i na snopkы skƚadaƚ JS18. Pidżыnała, 
ï tak szto trochu, to kłała na tot snopok, ï jak 
już bыƚ snopok hotowyj, takyj uważała że jes 
OK21→ snip

snuwaty ‘snuć’. (Woŵnu) sia skrucza na 
kubiata, i szto raz wece sia snuje i sia robyt 
JS18 → nasnuwaty

socha ‘ostrewka do suszenia siana na 
polu’. Takы sochы nazыwaly, to takie bыƚo 
czeperate o, i wbyŵaly do zemľi i koƚo toho 
kƚaly – socha, takы czeperakы o zo sosnы, szto 
na bokы maƚo, i koo toho sa kƚaƚo kopu taku 
PW12. Socha byƚa i tam koƚo tej sochы tam 
kƚaƚ, jak ne poƚożыƚ sochu, ta sia hlehƚo, i to by 
zhnyƚo, a tak na sosi sia speraƚo i pidsychaƚo 
JS18 → sino

soj ‘sobie’. Onï soj tam ustałyły de, do koho 
majut pity. Bandrowci [!] i tak zaczały łem tak 
o, pꞌo kus soj dochodyty [do wsi], a piznisze 
szto raz barże IS23
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sok specjalni

sok ‘sok’. Z toho bыƚ barz dobryj sok 
[z borowki-brusznicy] JZ22

sokыra ‘siekiera’. Rubaƚo sia sokyrom na 
taki kobycy K-4 → sokыrka

sokыrka zdrobn. ‘siekierka’. [Kury?] Zaby-
wały, zabywały, no; to sokыrkom po timi... 
OK21. Drużba sidaƚ na konia, paƚyczka h 
rukach z sokыrkom taka K-4 → sokыra

sołodinij pieszcz. ‘słodziuteńki’. I robyƚa 
sia tota hrudka. Poƚożyƚ na tepƚo, ta jak h nas 
na pecu, to od razu sia stiaƚo, i soƚodinij sыr 
byƚ, soƚodinij K-4 → sołodkыj

sołodkыj ‘słodki; o mleku: nie skwaszony’. 
Moƚoko sia ohriƚo, no soƚodkie MK20. Soƚodkie, 
tepƚe, tepƚe moƚoko MP23 → sołodinij

sołoma ‘słoma’. Tu soƚoma iszƚa, to dwoch 
wыtriasaƚo IP13. I nabyłï totы ƚatы i pizni-
sze soƚomom krыłï OK21. Snopы wiazałï: 
poweresƚamï, żыtnom soƚomom MP23

sołonyna ‘słonina (tłuszcz zwierzęcy)’. 
Soƚoninы, toto saƚo, to nasoľałi OK21. Kilo 
soƚonyny kosztuwaƚ dwa zƚote, to czea [‘trzeba’] 
dwa dni robyty, bыƚo na kilo cukru czy kilo 
soƚonynы TW22 → sało ◪ Soƚonynu persze 
odberaly. Soƚonyna osibne, jes na werchы, odbe-
rut, a persze robyƚy, takie saƚo nazыwaly, o takie 
okruhƚe saƚo o. No to toto saƚo już specjaľni kra-
jaly soƚonynu, i tam bыƚo taki smalec w swyni, 
toto wszыtko skrajaly, i taka oboƚona jes w swyni, 
i do toj oboƚony zasuwaly, a to nïc ne wartaƚo. 
A sia stariƚa tota soƚonyna, to nazыwaly saƚo. Ta 
ji saƚo bыƚo takie, szto maƚa tam swynia w sere-
dyni, i to wszыtko... a soƚonynu persze solyly, 
a teperkы soƚonynu nychto ne solyt, bo teperkы 
jak soƚonynu majut, ta topľat na smalec. Persze 
ne topyly, persze soƚonynu solyly i taku budyly 
jakus w dыmi, żebы sia perebudyƚa, i tak jily 
z chľibom. Budyly tak w dыmi PW12 → smałec

sołyty ‘solić’. Soƚonynu solyly i taku budyly 
PW12 → nasołyty

sonce ‘słońce’. Sino na sońci suszыly PW12. 
Na sonci wyschƚo JS18. Owes cy jarec to kosiłi 
już na waƚkы, ï pobыƚo tam den, dwa dny na 
sonci OK21

soroczka ‘koszula (męska)’. Robyły poƚotno, 
koszeľi, a tak tak prawdywi to soroczka onы 
totы zwały IP13 → koszela 

sorok zob. czotyrdesiat
sorowыj ‘surowy’. Żыto musiƚo postajati 

tam paru dny, tыżden, bo ono sorowe bыƚo, 
ne bыƚo perewernute, tiko bыƚo sorowe wia-
zane OK21

sosna ‘sosna’. W nas sosna maƚo rosła 
IP13. Derewo tesałi takы hrubszы, pereważni 
sosna OK21

sośniak ‘maślak’. Maślakы to jes zwane 
w nas sośniak IP13. Sośniakы po naszomu 
AK20 

spadysto nowsze? ‘spadzisto, stromo’. 
Jak kus tak byƚo spadysto, to oraƚ tak, to sia 
zwaƚo staji AK20

spalaty ‘spalać’, dok. spałyty . Czuhы... 
szkoda, że ja spałyła PW12. Alkohoľ czƚoweku 
potribnyj jest, bo w czƚoweku sia znachodït, 
no rużne, a to spalat IP13 → pałyty

spaluwaty zob. liczыnia, ruża 
spałyty zob. spalaty
spaty ‘spać’. Tam maƚ takie planterce, tam 

spaƚ IP13. Dityna musyt spati MP23 ◪ Maƚy 
tam pościl taku no, rodyczy, a ďityna, jak bыƚa 
maƚa, to maƚa o taku, prywiazanu hriadka, 
takyj druk ï ƚanckы ï tak sia koƚysaƚo. Ony 
na postelach, pide, to si za motuzok tam były 
zabawkamy IP13. Normaľni na posteľach 
spaƚy, posteľi maly, a de ne byƚo, bidni byƚï, 
bidnijsze tak, to na zemly spaly, tak na pidƚozi; 
soƚomu neslï, perynu maly i zahoƚoƚkы i spaly, 
potim soƚomu wynoszaly na rano do bojiska, 
korowam daly JS18. Łem jenna chyża, jedna 
byƚa; to ďity spały i po tыch ƚawkach, i na 
prypecku, i na pecu HW25 → pec, wыspaty 
sia ◈ ity spaty ‘iść spać’. Nikoły ne widiƚam 
tak [kobiet bez chustki na głowie], chыba 
jak już spaty iszłi HW25

specjalni [-ńi] ‘specjalnie’. Moƚoły spe-
cjalni. To już babы, specjaľni gazdyni, pekły tot 
chľibec PW12. Specjaľni to w osenï ta jak teper 
jest, opadы, łyścia, toto iszły hrabałï OK21 
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specjalnыj spodok

specjalnыj 1. ‘specjalny’. Zo swoho rob-
łene, ałe to bыƚo już specjalne robłene PW12. 
Do zerna to bыły specjalny take hrabkы IP13. 
Wybyrały takыj specjalnyj kamin miahkyj 
OK21 2. ‘specjalista’. Bыły takы specjalnы, 
szto robyły (poƚotno). Byƚa taka specjalna 
babka [która odbierała porody], swoja, zo 
seƚa PW12. A to bыłï takы specjalni, szto to 
(gontы) robyły OK21 

spekuluwaty nowsze? ‘kombinować’. 
Kamfi na tuńsze byƚa ot chƚopa, bo win tam 
sy spekuluwaƚ, tuńsze byƚo kupïtï JS18

speraty sia ‘opierać się’. Sino tak na sosi 
sia speraƚo i pidsychaƚo JS18

sperty 1. ‘oprzeć’. Kosyƚ tak, żebы toto 
zerno wstaƚo tak na kus sperte na tym stoja-
czym AK20 2. ‘zatrzymać’. Treba byƚo znaty 
jak sperty mƚyn [w zabawie] K-4

spid ‘spód’ Kołыs uheľ hpaƚ na spid IP13. 
Doszkы try zbytï: pid spid i dwi na boci OK21. 
Dawały kameni na spid TW22 ◈ zo spodu 1. 
‘od spodu, od dołu’. Zo spodu sino, a z werchы 
zerno [na strychu]. Z werhy sia odre toto 
hrubsze piria, a zo spodu zostaje taki puszok 
PW12. Jeden chƚop stojaƚ do horы na tim 
derewi, a zo spodu stojaƚ druhyj IP13 2. ‘pod 
spodem, na dole’. W sypanci zerno mame, 
szpichľir, a zo spodu bandurы IP13 ◈ spo-
dom ‘od spodu’. [Worek] takы bыƚ spodom, 
bыƚ uzońkyj OK21

spidkы zob. spodok 
spidnycia 1. nowsze ‘spódnica z cienkiego 

(czasem – grubego) płótna’. Już ja chodyƚa 
w spidnyciach z łenu. Spidnycia taka ne barz 
doŵha HW25 ◪ Śpidnyci już nazыwały takы 
tońszы, prostы takы, abo czorna abo... roz-
majitoho koľoru. A dawno to bыƚa taka gra-
natowa i kwitkы maƚa, kwitkы. Abo synia 
i z kwitkamï, ale synich maƚo, najbilsze totы 
granatowы nosyły tak. Śpidnyci hrubы takы. 
Zo zadu bыła spidnycia taka hruba PW12. 
Spidnyci szыrokы takы, take jak teper balowы 
wыhľadajud, no OK21 → farbanka, kabat, 
spidnyczka 2. ‘halka (?)’. Spidnyci byly. Spid-

nycia byƚa taka, szto byƚa pid kabatom, koszeľa 
byƚa, taka szto sia nosyt, ne znam jak sia zwut 
teper, sia nosiat pid kabatom JS18

spidnyczka zdrobn. ‘spódniczka’. Jak-iem 
raz piszƚa [z jafyrami], tom sy na spïdnyczku 
kupyƚa MK20 → spidnycia

spidnyk ‘rodzaj halki’. Na spid, jak teper 
mame haľkы, to persze byƚa koszeľa; abo spid-
nik, no, albo spidnik, to ne szыłi koszeľu, łem 
do pasa taki spidnik HW25 → koszela

spilno ‘wspólnie, razem’. Chudobu pasły 
spilno IP13

spilnyk ‘wspólnik’. Tot ksiondz ï druhyj 
toho susida ťiż spilnyk IP13

spilnыj ‘wspólny’. Spilnu robotu tilko mały, 
jak byƚ dachto maszыnom moƚotyƚ IP13

spiłka zob. na spiłku 
spłeśnity ‘spleśnieć’. [Bryndzę] prykrywaly 

szmatkamy i ono ne spƚeśniƚo K-4 
spoczыwaty nowsze? ‘spoczywać, leżeć’. 

Pƚatwï, na kotrim budut spoczywaty krikwï 
IP13

spodni nowsze (ale dawne) ‘spodnie’. 
I spodni już mołodы nosiły, a starszы iszczы 
w tыch, jak ja powidam, lenianы nosyłï PW12. 
No mały takы spodni swojej robotы OK21 
[Spodni?] Nie, nie, towdï nazywałï... spodni 
nazywały, spodni. To bыłi robłenы z poƚotna 
zo swojej robotы, no. Łenianы abo paczisznы, 
a paczisznы to już bыƚo hirsze, z takej, hir-
szoho materiaƚu, a łeniane to bыƚo deľikat-
nisze OK21 → gaczы, nahawkы

spodok lpoj., lmn. spidkы ‘podwalina’. 
◪ Mame derewo, o, spidkы jedne, spidkы o, 
i ideme po wyhladы riwno w horu het. Spidkы, 
wkazuju dokƚadni o, to sut spidkы, to sut perszy 
derewa. Poczestunok bыƚ jak spidkы wiazały 
IP13. Dawały kameni na spid, znaczyt sia 
cztery kameni... potim już hłyny dobywały. Jak 
zawiazały tak zwanы spidkы, persze sztыry 
belkы zƚożыły, znaczыt sia, na spid. To sie 
nazywały spidkы. Tam da[w]ały hroszы take 
rużne, taka bыƚa wыdobana ďiroczka i tam 
takы monety ťiż stawľały na pamiatku. Jak 
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spodom stajnia

tu rozberałyzme tu staru chыżu to naszƚem 
takы monetы TW22 → pidwałyna, wjazaty

spodom zob. spid
spokij ‘spokój’. Ta daj ty że spokij! IP13 

◈ czыstыj spokij ‘święty spokój’. Bыłï ï takы 
majsztrowe, ï takы gazdowe, kotry chotiƚ maty 
czыstyj spokij IP13

spokijni [-ńi] ‘spokojnie’. Lude żыłi tak 
spokijni OK21

spomynaty ‘wspominać’. Ja spomïnaƚ już 
popered, jak-em wam spominaƚ, ja wszыtko 
robyƚ sam doma. Jak mi spominaƚa wczera 
Worobłycha IP13. Tiażkie żytia byƚo, ani 
spominatï ne warto TW22

sposib ‘sposób, metoda’. Do ľikaria ne 
jszoƚ specjalni tiko tak... hadały swojim spo-
sobom jak tu OK21

spożыty zob. spożыwaty
spożыwaty nowsze? ‘spożywać’, dok. 

spożыty. Nycz jisty ne można byƚo, aż totu 
proskurku, i tak spożыwatï. Żebы perszu totu 
proskurku spożыtï MK20

sprawedływыj ‘sprawiedliwy’. Nimci sut 
sprawedływy IP13 → prawdywыj

spriasty ‘uprząść’. Priały do piwnoczы; 
wszыtko spriała IP13. Mama doma naƚożыłi 
kiƚko ma spriasti. Sia toto spriaƚo, to już sia 
bawiłi tam HW25 → priasty, napriasty, 
popriasty

sprawyty ‘ubić masło’. Byƚa taka bodeńka 
derewiana, i sia o, prawïƚo, i sprawïƚo sia, no 
i sprawïƚo sia masƚo MK20 → naprawyty 
sia, prawyty

sproszaty ‘spraszać’. Drużba chodyƚ 
i sproszaƚ na wesiľa JS18 → prosyty

sprotywyty sia ‘sprzeciwić się, odmówić’. 
Ona sia sprotywyƚa i ne ľiczыƚa IP13 → czarы

spuchnuty ‘spuchnąć’. Toty palci mi tak 
spuchły straszni, i za trꞌy dnï-m takie spuch-
nene AK20. Spuch ciƚyj już MP23

spuszczaty ‘spuszczać’. Z łenu bыƚ oľij 
i sia spuszczaƚo tak, jak pryszoƚ post tot, jak 
mы nazywame ristwianyj, to spuszczały oľij, 
ï tыm sia mastyƚo wszыtko PW12. Znaƚ sia do 

korow, już znaƚ, szto spuszczaƚ krow chudobi 
tam IP13. Byƚa taka oľijarnia i spuszczaly 
tam, jak prïchodyl już, ta jak teper, pist JS18

spyskыj ‘spiski, ze Spisza’. Nazywaƚo sia 
poƚotno spyskie, hrube takie; kupuwały, w miści 
kupuwały, tu najbilsze w Zmyhorodi PW12. Babы 
maƚy takы farbankы, spïskы zwaƚy sia PK23

stacja ‘stacja kolejowa’. Potim mы pryszły 
na stacju MP23

stajanka ‘pomieszczenie (szopa) dla zwie-
rząt na pastwisku w górach’. ◪ Razom wszыtko 
h poły sia pasƚo, a tam były stajankы, w jednij 
storoni, i w druhij. A tu iszƚo jak teper wydno 
ľis, tak popid ľis stajankы. Jak już pokosyły to 
perehaniałï, doroha bыƚa popid samyj ľis i pere-
haniały tu. Tam mały take stajankы, stajni. 
O takы chlewkы, ałe postawene denekotrы 
dobri, bo ťiż kыczkom dobri nakrыtы, tam 
maƚ takie planterce, tam spaƚ, tam korowы 
chodyt dojitï. Z derewa, prosto z derewa zbu-
duwana tak jak i stajnia, jak i dom, jedno 
derewo za druhыm ïszƚo. No ji powidam, tam 
takie iszczы bыłi prysińkы take prystawłene, 
taka jakbы komorka ï tam maƚ takie planterce 
tam IP13 → pasty, stajnia

staji zob. oraty
stajnia ‘pomieszczenie dla zwierząt’. 

W stajni kto szto tam mih: kin – kto maƚ 
konia, a kto – to bыkы maƚ, załeżyt jak kto 
ľubyƚ, bo daŵno, daŵno ľude konï ne mały, bo 
jich ne byƚo staty, any ne byƚo koŵaľa, żebы 
okuƚ, any nycz AK20 ◪ Pościuƚka toto ne bыła 
anï zo soƚomы, bo soƚomы ťiƚko ne bыlo, na 
pościuƚku to hrabaly takyj lyst po ľisi, i tыm 
pościuƚku robyƚy. Jak szto maƚo harďi to paszы 
tak nazыwaly, paszы szto dľa chudobы, no 
ta postelyt tam dakы takie nedohrꞌyziaƚo, ta 
pościuƚku robyƚ z toho, a żerty to paszы dawatï 
i już no. To takы maly drabynы porobleny 
kolo ścinы, taka drabyna bыła het, tak pere-
tiahnena od kraju do kraju, a tu to bыƚ taki 
żoƚib, szto żoƚib sia nazыwaƚ, takie, takie bыƚo 
o, takie jak korыto, i tak het było wyroblene, 
popid totu drabynu, i tam toto śmitia hpadaƚo, 
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stamal statok

i sia pidkƚadaƚo, bo chudoba toto tak wlekƚa, to 
sia pidkƚadaƚo zas za drabynu, żebы o żerƚo. 
Ne „jasƚa” – drabyna i żoƚib PW12 ◮ Taka 
powaƚa z toj kurnoj chыżы tam jest; je, w stajni 
jest. Tamtu stajniu to postawyƚ sam swojimy 
rukamy IP13. Stajnia, stajnia. To korowы, 
bыkы, pereważni, bo iszczы persze, iszczы 
jak ja bыƚ moƚody chƚopcem, to trïmałï bыkы 
ï z toho sia utrimuwałi, a moƚoka, to korowы, 
to tak dla sebe tiľko, bo zbыtu ne bыƚo. Ï tam 
jedno cy dwoje paciatok chowałï tak dla sebe, 
a już jak kohꞌo tam bida tisnuƚa, no to prodaƚ, 
bo grosza ne bыƚo otkal wziatï. [Zboże] jednы 
kłały do takыch stohiŵ, a druhы kƚały tam de 
stajnia bыƚa, no, na stajniu, na werchы tak 
OK21. [Bydło trzymano] w stajniach, mały 
stajni. Tak jak tu jest chыża, bojisko i tam jes 
stajnia, w stajnï. Stajnia, tak zwana stajnia 
to jes, znaczыt, stojit chudoba tam, za to sia 
zowe stajnia, no MP23 ◮ Stajnie takie byƚo, 
pohorodżene takie, tu zahorodyly, tu lude na 
swyniu horodiat, a tam na uci horodyly, na 
jahniatka, na teľatko jak sia wrodyƚo, i takie 
no K-4 → dыli, stajanka, stełyty

stamal ‘stamtąd’. Stamal IP13 → odtamal
stara fujara ‘stara panna’. No bo sia tam 

posywiƚa, jak bыƚa stara; stara fujara IP13. 
Stara fujara MP23 

staraty sia 1. ‘starać się’. A jak pryjszƚo 
kopania bandur, starały sia w noczы wstawatï. 
Bo mu treba bыƚo, bo ne maƚ czыm zapƚatiti, 
staraƚ sia sam. Każdyj biduwaƚ i tak sia starał, 
żebы sam [wszystko] robyƚ IP13. Dziwczata 
priały si, to każda sia staraƚa, żebы ji dobri toto 
wыszƚo OK21 2. ‘martwić się’. Win sia tam ne 
staraƚ, że bidny, a może podertы ma gaczы IP13

starczыty ‘wystarczyć’. Kawaƚok zawsze 
tam odrizuwały szto dnia taky i pokal star-
czыƚo. To paru ľitor oľiju tak, że bez jake 
dwa, try misiaci to starczыƚo dos toho OK21 
→ wыstarczыty

starist ‘starość’. A ja toto ne znam do hne-
ska, do, do starosty ne znam jak to, faktyczni, 
od czoho to bыƚo OK21

starity sia ‘starzeć się’. A sia stariƚa tota 
soƚonyna PW12 → postarity sia

starodawnij ‘starodawny’. Tota chыża 
postawlena tak, jak starodawnie postawleno 
bыƚo JS18 ◈ po starodawniomu ‘po daw-
nemu’. Jordan – tak po starodawniomu to 
nazыwały Wydokszczem PW12

starosta ‘starosta weselny’. [Na weselu] 
starosta, no ji marszaƚka bыƚ IP13. H nas ne 
zowut marszaƚek, ƚem starosta. Starostyna tak 
mu śpiwaƚa, że: pan starosta h pecu spaƚ JZ22

starostyna ‘starościna na weselu’. Staro-
styna śpiwaƚa JZ22

starszыj1 zob. starыj1

starszыj2 zob. starыj2

starynnыj ‘starodawny’. A ja na zachodi 
wydiƚ taki pƚuh, bo tam ťiż starynne toto bыƚo IP13

starыj1 ‘stary’. Stara baba żyju sama PW12. 
A jak sia stara baba postariƚa, to powidaƚy, 
że to tak posywiƚa jak koza IP13. Starы ľude, 
mama tak zwałï moji, twoji napewno, opľicza 
HW25; st. wyż. starszыj1. Starsze lude kryczat 
IP13; st. najwyż. najstarszыj. Tato poďiƚyƚy 
tak o, najstarszyj czƚowek żeby poďiƚyƚ MK20. 
Ja bыƚ najstarszыj, tom sia namołoƚ, w każdyj 
den i w każdyj den chľib pekłï OK21.

starыj2 ‘stary człowiek’. Na zymu takы 
starы w choƚośniach chodyły PW12; też 
starszыj2 ‘starszy (stary) człowiek’. Starszы 
iszczы w tыch, jak ja powidam, lenianы 
(gaczы) nosyłï. Totы takы lajbыkы takы mały 
starszы PW12. [Czuhę] to każdyj maƚ już 
takыj starszыj IP13. Dakoły starszy nazywały 
inaczy, teper mы nazywały tak chocjak TW22

starыj kawaler ‘stary kawaler’. I chƚopczыska 
takы bыłï, szto do smertï już bыƚ staryj kawaľer, 
sie ne ożeniƚ HW25 → starыj parobok

starыj parobok ‘stary kawaler’. Staryj 
parobok: zostaƚ, ponad trydcet rokiw jak już 
zostaƚo, to już zostaƚo HW25 → starыj kawaler

statok ‘bydło’. Statok: korowы, woƚы, koni 
JZ22. No, pohnaƚ statok raďat neraz, pohnaƚ 
statok AK [i żыwïna PK23] → chudoba, 
żыwyna
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staty stilko

staty1 zob. stawaty 
staty2 nieodm. ‘stać na coś, mieć możli-

wość, móc zrobić’. Bo towdï oraƚ, sijaƚ rukami 
i rukami moƚotïƚ, bo ne statï bыƚo na maszыnu. 
Weczer, a jak bыƚo stati w den, to w den, ałe 
w tim dny musiƚa namoƚotï i zrychtuwatï na 
chľib, żebы rano chľib wpekƚa IP13. Koho staty, 
bo jeden bыƚ bidniszyj, maƚ bilsze, druhyj 
maƚ... To zależy jak koho staty OK21

staty sia 1. ‘stać się’. [Jeśli] rodycze pomerły, 
abo szto sia z nyma staƚo IP13 2. ‘nastać’. Win 
sia już straszyƚ, jak tam komuna sia staƚa IP13

stawaty ndk, dok. staty1 1. ‘stawać’. Stawaly 
pered dweri, śpiwaƚy PW12. Dagde dachto 
sobi źľi staƚ IP13 2. ‘wstawać’. Ja rano staƚa 
za noczы tak, i na hrybы hajda do werha 
MK20 → stojaty

stawiaty, też stawlaty ndk., dok. stawyty 1. 
‘stawiać; budować’. Sino tam pozberaly na taku 
jednu kupu, a potim tam stawialy kopu PW12. 
Już w dwadcet semim roci już sie stawyƚo na 
muodnie, z komynom. (Sypanec) sia stawľaƚo 
osibne IP13. Derewo stawľaly jedno na druhe 
na ścinu. Teper pecy inszy stawľat JS18. Na 
uhƚa stawyƚy totы chыżы PK23 → budu-
waty, stawiaty 2. ‘wstawiać, wkładać’. Taka 
bыƚa wыdobana ďiroczka [w podwalinie] 
i tam takы monety ťiż stawľały na pamiatku 
TW22 → postawiaty, prystawyty, stawyty, 
wыstawyty

stawlaty zob. stawiaty
stawyty zob. stawiaty 
stebło ‘źdźbło (łodyga)’. Mama tak probu-

wałi: wziały paru stebeľ [lnu] i tak poterły h 
rukach, to jak już sia toto uszczыƚo, zostawaƚ 
łen, to już towdï zberałi HW25

stelinia ‘dawanie podściółki’. Hirsza bida 
byƚo zo steľiniom, bo tam ne byƚo soƚomy na 
steľinia K-4

stełyty 1. ‘ścielić, podścielać, wyścielać’. 
[Ciasto] kłałi na taku łopatu i kƚałï łïstok 
z kapustы abo ta jak teper, w oseny, padaƚa 
jaworïna, to stełyły toto łyścia HW25 2. ‘dawać 
podściółkę bydłu’ ◪ Stelyƚo sia tak: rychtuwaƚo 

sia abo sino, abo hrabaƚo sia lyst takïj bukowyj, 
chodyƚo sia chto maƚ, chodyƚo sia hrabaƚo. A ni, 
to sino sia kosyƚo takie starsze, szto korowы 
ne choťily żerty tak, to sia chodyƚo, kosyƚo, 
i pościƚkы byly taky. Postelyƚy pid korowы 
JS18. To stełyły to sino, to soƚomы, no, ale pere-
ważni to hrabałï opadы tohꞌo, z derew łyścia, 
no bo soƚomu to ziły, chudoba ziƚa, a sina za 
duże ne małï tak, specjaľni to w osenï ta jak 
teper jest, opadы, łyścia toto iszły hrabałï, to 
ľiskowы, bo tu ľisы jes naokoƚo to ľiskowы, 
to jaseniowы, jakie bыƚo OK21. W zymi to 
duże paszy koo żoƚoba zostaje, szto chudoba 
ne tohꞌo, to sia tym stelyƚo K-4 → pościłka, 
postełyty

sterawыj (?) ‘taki, który potrafi ’. Onï tak 
na wse, bo onï ne sterawы [!] tak radytï PW12 
→ radyty

stereczы ‘pilnować’. To sia pojawyly woŵky, 
i już sterehly na uci PW12

steren ‘ściernisko, miejsce po zżętym 
zbożu’. Tыma prajnikamy towkły tot łen 
i piznisze toto prïsterałï na połi, na sterniach 
na takych, de pokosïłi zerno HW25

stiahaty [tu też forma: stihaty] ‘ściągać, 
zbierać’, dok. stiahnuty. Tryma kroľi, no to 
z kiľku znymat tak (skoru), sťihat. Uż tam 
z wapom nożom, a poťim stiahne tak. [Siano 
w kopach] stojaƚo i stiahaƚy PW12. Zrobyƚ 
wysiedľinia, że lude piszłï, stiahły ľisy i już IP13. 
Poprosyƚ ich, to piszƚy i stiahƚy toto derewo mu 
JS18. Toźme tak stihały, stihały [materiały do 
budowy] OK21. To byly kontygienty, sťihaly 
welyky MW23

stiahnuty zob. stiahaty 
stiaty1, stiaty2 zob. stynaty1, stynaty2

stih ‘stóg’. [Zerno] jednы kłały do takыch 
stohiŵ. Jak sia ne mistyƚo, to robyłi takы stohы, 
kƚałi błysko meszkania desi, blysko meszka-
nia, toj stajni błysko OK21

stihaty zob. stiahaty
stilko ‘tyle’. Babы jafыrы nosyłi, i to bыƚo 

ťiż sťiľko dorohы, i nesƚy, nesły na pleczach 
PW12
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stilnycia stopkы

stilnycia ‘stolnica’. Rozkaczat sia na sťiľnycy 
MK20

stił ‘stół’. Prosijaƚam muku totu sytkom 
takym, na stoľi. Chľiba zo stoƚa dawaƚ wszytki 
ťij chudobi, dawaƚ chudobi no, po kawaľczyku 
MK20 ◈ za stił zob. za ◪ Sťiƚ byƚ weƚykyj takij 
w każdyj chыżi, weƚykij sťiƚ. Na piŵ stoƚa byƚo 
do jidƚa, a na piŵ stoƚa takie: muku sijaƚy, tota 
już takie byƚo, że ne byƚ ciƚyj sťiƚ do jidƚa, lem 
piŵ. Na piŵ stoƚa zme jiƚy a piŵ stoƚa to byƚo 
takie: kisto tam robyƚy, takie szыtko, żeby byƚo 
na stoľi K-4

stodiłka ‘szopa dla bydła na pastwi-
sku’. Dawno bыłi takы stodiƚkы tak zwanы, 
na poľach; teper Kocurы majut tak na hori 
HW25 ◪ Nahaniaƚy rodycze z korowamï. 
Maƚy my taky stoďiŵky, tam buƚy, to tam 
brat chodiƚ do tych stoďiƚok, tam takы byƚy, 
takы bыczkы, takы o, a w doma tak, w seľi, 
to ƚyszaƚy sobi tato dwi korowы. Tak to jeden 
pastuch z tyma korowamy dwoma, a jeden 
tam, no. Ale sia prychodyƚo domiŵ z tych 
stoďiƚok, prychodyƚo sia domiŵ na weczer, 
na nicz, no MK20. Stoďiƚky to bыƚy na poly 
tam, żebы ne hnaty chudobu pomedżы zerna, 
bo chudoba nyszczыƚa, ono byƚo bez nicz, 
bez poƚudne. Aż jak zyma pryszƚa, toŵdy sia 
zhaniaƚo PK23 → stodoła

stodoła ‘stodoła, pomieszczenie na zboże, 
siano’. Ne tak jak teper, że osibne bыƚa i jest 
stodiŭa [!] osibne, obora jes osibne, a mesz-
kania osibne OK21. Tak jak tu jest chыża, 
bojisko i tam jes stajnia; to ne bыƚo stodoƚы 
[tj. osobnego budynku] tak, nikto ne maƚ 
stodoƚы, bo ne bыły lude tak bohatы w zemľu, 
żebы mohły, ani ne mały toho zdania, pid jed-
nym dachom szыtko mały MP23 → stodiłka 

stojaty 1. ‘stać’. Jeden chƚop stojaƚ do horы 
na tim derewi, a zo spodu stojaƚ druhyj. Za 
takыj patыk stojaƚ ľisnyczy. Zo zadu stojały 
OK21 2. ‘stać, być, tkwić’. A to wojsko stojaƚo, 
to wojna bыƚa IP13. [Siano w kopach] stojaƚo, 
i stiahaƚy, i zaberaƚy domiƚ PW12. Tak można 
bыƚo do weczera stojatï [na targu]. Pid weczer 

stojaƚo, a rano już bыłi postawłene desiatkы 
[snopy], o OK21. Tak zwana stajnia to jes, 
znaczыt, stojit chudoba tam, za to sia zowe 
stajnia, no MP23 ◈ na stojaczы ‘na stojąco, 
stojąc’. Tot szto kosiƚ, to tomu bыƚo łeksze, 
bo win na stojaczы, win sia tam ne zhыnaƚ 
OK21. Na stojaczы, stojałi, kudil si tu maƚa 
zapchanu za pojas tak tu i toto... potihaƚa si 
len, ï słinyƚa kus, i tu priaƚa, i zwïwaƚa HW25 
→ staty

stolar ‘stolarz’. Stoľar – ne bыƚo nïgde anï 
stolara, ani kowala IP13. Stoľar – bыłi takы, 
szto wikna robyły, dweri robyłï, o OK21. Bыƚ 
w seľi stoľar taki, kotryj robïƚ wikna, dweri, 
chto jaku miru podaƚ, taku zrobyƚ i wsio, i wsio 
TW22; też sztolar. Wыhľadы robyły ne takы 
weľikы jak teper, ałe to już bыły takы sztoľarы 
pereważni, szto już znały zrobytï OK21 

stołec 1. ‘stolik, mały stół do prania’. Taka 
szopka, szto tam stolec tot. Znasz to pani, szto 
to stołec? To sia praƚo na tim IP13. [Do pra-
nia] bыƚa taka brыła, takyj stolec z kamenia 
OK21 2. ‘stołek’. Bыłi ƚawkы i taki stolec taki 
bыƚ, sia nazywaƚ HW25 → stołyk

stołyk ‘stolik, mały stół do prania’. Ona 
tam praƚa, maƚa stołyk tam na poticzku IP13 
→ stołec 

stop ‘słup, fi lar’. Że zme [o mało co] ne 
popadały h wodu, bo to bыƚo nycz [z mostu] 
łem takы stopы ï szыna MP23 → stopok

stopka ‘drobne, jeszcze nie rozwinięte 
pióro na ciele domowego ptactwa’. Opaľu-
wały jakos tam, bo to takы stopkы w ťim 
bыłi OK21

stopkы ‘rodzaj zabawy: dwie osoby stały 
w kole, a chłopiec, który miał pas, wychodził 
poza koło, dawał komuś pas, a ten musiał 
uderzyć nim sąsiada z prawej, który uciekał 
naokoło, aż trafi ł na swoje miejsce; potem 
ten drugi chodził z pasem’ (informacja z Pęt-
nej od W. Hojsak). Jedny chodyłï na młinkы, 
inszy chodyłi na stopkы OK21 ◈ To na stopkы 
chodyly, stopkы. No stawaly na sztery storonы 
ďiŵczata. No, po try. No i chƚopec maƚ pasok, 
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stopok stryczы

remin h nas nazywaly. Remin – abo skrut, 
skrutы to byly z soƚomы, z toj szto ji kыczkы 
sia robiat. No wece remin taki. No i stawaly 
tak na sztery storonы ďiŵczata, sztery stopkы, 
no ji, i toŵdy jak? Po dwa, a de byƚ tretij? To 
musiƚ wtikaty. Naokoƚo, i staƚ z peredu i toto. 
Staƚ z peredu, de chotiƚ staƚ, no. I tota de tretia 
byƚa z tyƚu, musiƚa wtikaty zas, żeby sy naszƚa 
misce, żeby ji ne wdaryƚ tot, szto jej ƚapaƚ. Ne 
czekaƚa, bo bы jej wdariƚ bo by jej wtiaƚ. Łem, 
aha, jak już ona byƚa tretia, hajda! I de sia jij 
chotiƚo tam staƚa: abo tu, abo tu uo, i to tak 
naokoƚo. Aby jej ne wdaryƚ K-3/K-4

stopok ‘słupek’. Bыƚa korba zrobłena 
na dwoch stopkach tak [przy studni] OK21 
→ stop

storona ‘strona; kierunek’. Już sobi tu tak 
o, taku mareżku wыszыwuwaƚ w totu storonu 
i w totu PW12. W ľiti pasły tam, w tamtij sto-
roni, i w tij IP13. Zo sztыrioch storin naokoƚo. 
Owes cy jarec to kosiłi już na waƚkы ï pere-
wartały na druhu storonu OK21 ◈ w totu 
i w totu storonu ‘w tę i w tamtą stronę’. Ï na 
piperok sia oraƚo, szto skyba ïszƚa ï w totu, 
ï w totu storonu IP13

stowp zob. stop
strach nieodm. 1. ‘okropnie, że aż strach’. 

Tak ľude hoƚoduwały – strach AK20 2. ‘wspa-
niały; wspaniale’. Po ƚemkiŵsky śpiwaƚy, strach 
śpiw byƚ taky MK20 

straszni [-ńi] ‘strasznie; bardzo; okropnie, 
że aż strach’. Teper straszni źweryna, jeleni 
i dykы. Ona toŵdy sobom toŵkƚa, perewertaƚa 
straszni. Straszni bыƚo tiażko moƚoty toto. Tag-
-em straszni bыƚa zachrypnena PW12. Jak win 
(gont) zateruwany, to win straszni dowho bude. 
Szыr derewo, hrub straszni derewo IP13. Ruskы 
potiah to bыƚ szыrokыj, tak straszni pomaƚu 
iszoƚ MP23. Tiażko bыƚo, straszni tiażko, 
o-jo-joj, nie chce sia mi pryhaduwatï HW25

strasznыj ‘straszny, okropny’. Jak pryszoƚ 
tot tu już czas, robota z łenom, tiƚko bыƚo 
hƚadżыnia, tiƚko wszыtkoho, tiƚko robotы 
– straszne. Straszna zmina zaszƚa MP23 

straszыty ‘straszyć’. Tam ľude psy wiazaly, 
bo dыkы chodyly do bandur, to wiazaly, żeby 
straszyƚ JS18

straszыty sia ‘bać się’. Choczszto bыƚo, takie 
bы sia pani już straszyƚa toho, tam rozmajite 
takie sia śpiwaƚo [przy zmarłym] PW12. Win 
sia już straszyƚ jak tam komuna sia staƚa IP13 
→ wыstraszыty sia

strawa ‘potrawa’. Cosi maƚo bыti dwa-
nadcet straw [na Wigilię] PW12. Robyƚo sia 
riżne jidƚa, dwanajciet straŵ MK20 

strepaty ‘strzepać, strząsnąć’. Jak kƚałi 
na wiz, to sia im tu kustryci nasypaƚo, 
wytiahły tak i strepały. Strepałï i wyłetiƚa tu 
HW25. Byƚa myska, myƚa sia, rukы strepaƚa, 
powteraƚa IP71

stricha ‘strzecha’. Ja teper kus wrizaƚ gon-
tiw tu na strichu IP13. Buduwały z takыma 
strichami, okapami OK21. To sia wodu wyľaƚo 
na strichu, na chыżu, żebы hrokы piszƚy hori 
chыżu [‘ponad chałupę’]. Strichы krыły. Per-
sze [były] strichy MP23

strilaty 1. ‘strzelać; uderzać – o piorunie’. 
Nazywajut że hыrmyt, a jak tak szto barz 
– striľat PW12 → perun 2. ‘terkotać’. Wiz 
derewiane osi maƚ, to ne strilaƚo tak IP13

strojity przygotowywać’. Chƚopы tam 
ne jiszƚy strojity sobi, lem baba naostriƚa 
[! zamiast: nastrojiƚa], piszƚa domiŵ, postrojiƚa 
i toŵdi wыszƚa jak pryhotowiƚa sztosi JS18 
→ jidżыnia, nastrojity, postrojity, prystrojity, 
wыstrojity

struczok ‘strączek’. Tam idiat fi zoľu zo 
struczkamy; idiat zo struczkamy fi zoľu AK

struhaty por. wыstruhaty
strumыk ‘strumyk, potoczek’. Mы sia iszƚy 

na Śwatyj Weczer mыty do strumыka MK20. 
Ne pry każdim domi bыƚ takyj strumыk abo 
studnia bыƚa OK21 → potik 

stryczы ‘strzyc’. Stryh ucu, no stryhly 
PW12. Stryh nożyciami, osiniu stryhly [owce] 
JS18. Pleƚy kosы, no, teper sia stryże MK20. 
Wыwczыtï jak to uci hoduwatï, jak strыczы 
TW22 → pidstrыczы, postryczы 
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strыch stupa

strыch nowsze ‘strych nad boiskiem’. [I de 
trymały sino?] na strыchu PW12. Tam ze [!] 
strichu i z podu, tam byƚa takie misce, szto 
sia waľaƚo sino. [Zboże] wozyƚo poťim sia 
domiŵ, na pid, na strïch, na pid sia zwezƚo 
JS18. W sinioch no ta w zymi to tak ẘaľaƚo 
sia paszu zo strichu, [poprawia się:] z toho 
podu jak sia nazyẘaƚ, z podu AK20→ plantro

strыjanka ‘stryjenka (żona brata ojca)’. 
Strыk i strыjanka, ale teper już toho ne je: 
uj i teta PW12. Strыk to brat moho tata, no 
i strыjanka AK20 

strыjko ‘stryj’. Jak bыƚ brat muża, to moji 
ďitï maly nazыwaty: strыjku PW12 → strыk

strыk ‘stryj (brat ojca)’. Strыk jak bыƚ 
brat muża, ale teper już toho ne je, teper już 
szыtko ujko; teper ne je strыka, wszыtko ujkom 
zowut PW12. Strыk to brat moho tata AK20. 
W nas tak strыk nazywaly K-1 → strыjko

strыna ‘stryjenka (żona brata ojca)’. Od 
niania brata to strыna, to strыk i strыna K-1

stud’ ‘zimno, chłód’. Tam stuď, tam stuď 
IP13 → studeno, studin, zymno

studeno ‘zimno’. Pczoƚы tam peŵno malo 
chto otepľaƚ tak, żebы otepliti tak, żebы to ne 
bыƚo studeno PW12. Tu zïma, studin, ałe im 
studeno nycz ne bыƚo IP13. Jak sia palyƚo, 
to dweri byly otworenы i studeno byƚo JS18. 
Tom tam bыƚa, ałe zïmno jak choľera, studeno 
MP23. Już ne bыƚo tak studeno, ałe w pewnycï 
ne bыƚo tepło MW23 → stuď, studin, zymno

studin r.ż.? ‘zimno’. Rypaly totu chыżu 
tak, szto stuďin bыƚa PW12. Tu zïma, studin, 
ałe im studeno nycz ne bыƚo IP13 → stuď, 
studeno, zymno

studnia ‘studnia’. Mы maƚy sztudniu taku 
o MK20. Chto maƚ dałeko do rikы, to studniu 
maƚ koo chыżы, łem ne w każdij sudni byƚa 
dobra woda czohosï AK20 ◪ Ne pry każdim 
domi bыƚ takyj strumыk abo studnia bыƚa. 
Idyj, ïdyj do studni, wыtiahnyj wodы! abo: 
prïnes wody, wytiahnyj! No tam bыƚa, daszok, 
piznijsze bыƚa korba zrobłena na dwoch stop-
kach tak, i byƚa ƚancuch, pustyƚ na dołïnu, 

nabrało wodы, krutył na tim, wыtiah na, na 
horu, no perelywaƚ do druhoho widra, bo to 
bыƚo takie prïkute, żebы ono sia ne wtopyƚo. 
No i nius tam cy do stajni, cy do chaty, cy 
jak to oni do chыżы nazywały, do chыżы, no 
OK21 ◮ Denekotrы maly studni, studnia i na 
korbu, krutyƚ na ƚańcuch potim widro. A to 
okƚadałï abo kaminiom, a jak nie to beto-
nom, chto bыƚ... Dawno pareważni kaminiom, 
totы szto muruwały nazywały, szto murujut 
studniu z kaminia, no ji bыƚ takыj, szto już sia 
znaƚ na tim majster, to win tam obmuruwaƚ 
wkoƚo, tak ƚadni mu to wыchodyƚo. Kaminia 
ne brakuwaƚo, jest abo z rikы, bo rika bыƚa 
wełyka, to jak pryszƚa bilsza taka woda, to 
nanesƚa. A jak ne to towkły z bilszыch takыch, 
z bilszych kamenej towkły tak nazywałi: tam 
mi potowcz mi toho kamenia tak! Ale tot, szto 
robыƚ, to win pereważni sam si tam toto strojiƚ 
tak, żebы mu pasuwaƚo. I to ƚadni bыƚo zrob-
łene, tak byƚo zrobłene riwno jak muľar żebы 
zrobyƚ. Tu zaraz nedaleko susidzkы jes takы 
OK21 ◮ Zo studni naberaƚy, to byƚo takie, 
takij rysztunok. No i treba byƚo ťiahnuty tak 
toj derżak, i wodu naberaty, i hľaty do swoho 
widra, o. Tom znaƚa, alem już pozabywaƚa 
jak zwaƚy toto, no MK20

stuhłыj ‘zgęstniały’. Treba troszku toho 
sыra, toj skiroczkы, daty do toho moƚoka, 
i tak sia stuhƚo zrobyƚo MK20

stukaty ‘stukać, tłuc’. [Bodenka] smetanu 
wľały do toho ï tak ho stukały OK21

stulaty oczka ‘stulać oczy’. Ľuľaj że mi 
ľuľaj, sywe oczka stuľaj, jak już mam stuľaty, 
taj ne chotiat spaty [kołysanka] K-1

stupa 1. ‘stępa do miażdżenia, rozkrusza-
nia czego, wyrabiania oleju itp.’. Oľij, z łenu 
sia natowkƚo toho, bыłi takы stupы specjalny 
do toho ï to dobre bыƚo, naprawdu smacznyj 
tot oľij bыƚ OK21. Tot len toŵkƚy w takыch 
stupach PK23 ◪ Maƚ jeden, paru maƚo stupu. 
Stupa sia nazыwaƚa, to toŵkƚy, muka sia 
robyƚa z toho, to nohamy toŵk, to. To takie 
byƚo jak ďira, tak kľoc taki, wyroblena, i tam 
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sukno sukno

tot stupeľ [!] byƚ okutyj tam żeľiza, żeby toto 
toŵkƚo. Bo derewo by ne toŵkƚo. No ji tak 
sijaly, i poťim muku tam totu wezly do oľi-
jarni, nu ji spuszczaly JS18 2. ‘folusz do robie-
nia sukna i koryto – stępa, gdzie wyrabiano 
sukno’. Dawałï [wytkany materiał z wełny] 
do takыch jak to sie nazywałi... do stupы, 
ï win tam w horiaczij wodi toto byłï, byłi 
i zrobyƚo sia takie jak... No jak wыbïƚ sukno, 
no zrobyƚo sia sukno, ï z toho potim dawałi 
szыtï sï ubrania, takы huni OK21 ◮ Bыly 
stupy tu w Śwatkowi, i w Jawiriu bыly stupы 
takы, szto treba było toto sukno wыbïtï tak, że 
sia stawaƚo takie, bo jak sia ho robyt, to bыƚo 
takie, szto bыƚo nytok wydno het, a poťim jak 
już wыbyly toto sukno, to sukno sie stawalo 
już takie huste, i z toho pak szыƚy totы huni. 
Ale to sia zbywaƚo duże, szto sia zmaľaƚo 
toho, szto bыlo roblene, to sia poťim zmalyƚo 
no, ale to tam znaly sia na ťim ťilko sia ma 
zmalyty, to jakosy bыly takы stupы, nazy-
waly jakysy. W ŵoďi toto robyly, w horiaczi 
ẘoďi sztosi tam. Ne znam opowisti jakie to 
bыƚo, ale ja znam, że chodyly i powidaly, że: 
id bïty sukno! No to bjut tam jakosy, jakysy 
tam bыly takы tiaharkы, szto tam desi toto 
chodiƚo jakosï PW12

stupel (zamiast stupir?) ‘stępor do ubija-
nia w stupie’. Stupa sia nazыwaƚa, to toŵkƚy, 
muka sia robyƚa z toho, to nohamy toŵk to. To 
takie byƚo jak ďira, tak kľoc taki, wyroblena, 
i tam tot stupeľ [!] byƚ okutyj tam żeľiza, żeby 
toto toŵkƚo. Bo derewo by ne toŵkƚo JS18

stynaty1 ‘ścinać, rąbać, zabijać’, dok. stiaty2. 
Każdyj zarubaƚ tam sam, jak nazыwaly stiaty 
hus, stiaty kuru PW12. Jak taku jałycu stiaƚ 
to naupaƚ [gontów] IP13. Mały denekotry 
i swoji ľisы, stïnałi OK21. Stynaƚy derewo 
PK23. Jak ściaƚ derewo, to ciƚe seƚo piszƚo, 
i zwezły mu OK21. Potim jak sia stne [gęś], 
to sia oskuba het już MP23 

stynaty2 ‘ścinać – o mleku’, dok. stiaty2. 
Ono (klag) ho prosto stïnaƚo, to moƚoko. Już 
sia, znaczyt, robyƚ sыr z toho, stïnaƚo moƚoko 

IP13. [Sыr – podpuszczkę] wypoƚokaly, wysu-
szyly, i toto rozmoczyly h horniatku, i pustyly 
do moƚoka tepƚoho, i od razu stiaƚo i robyƚa 
sia tota hrudka K-4

stynaty sia ‘ścinać się’. Persze mołoko [po 
ocieleniu się krowy], ono sia stïnaƚo. Do toho 
czasu sia ho ne dawaƚo do użыtku dobroho, 
pokal ne perestaƚo sia stïnatï IP13

styrta ‘sterta’. Styrty takie [zboża] MK20
stysnuty ‘ścisnąć’. Taka prasa bыƚa, i tak 

stysƚo tu syr, a tu tak stysƚo. Toj żentyci odcïdyƚo 
MK20

subota ‘sobota’. Subota IP13 → tyżden
sucho ‘sucho; posucha’. Jak byƚo suchsze, 

to sijaƚ zaraz JS18. Jak sucho jest, to ne ros-
nut hrybы AK

suchotы ‘gruźlica’. Jak już zachworiƚ, to 
na pľuca, jak to nazywaly, suchotы PW12

suchыj1 1. ‘suchy’. Suche dыrwa. Takы 
dokoƚa sia droŵ nakƚaƚo ï żebы suchы bыły 
IP13. Uważałï, że [skoszony owies] już suche, 
no to iszłi i wiazały OK21 2. ‘suszony’. Slyŵkы 
hotowyly suchы PW12. Slyŵky suchы, to 
hruszkы suchы tam sia daƚo i dobre MK20. 
Potim driżdżi ƚożu żmeniu suchыch i takыch 
syrowыch MP23

suchыj2 ‘szczupły, chudy’. Suchyj: szczupƚyj, 
chudyj. Tak jak ja sucha JZ22 ◈ suchыj jak 
szkipa ‘chudy jak szczapa’. Suchyj jak szkipa, 
aƚe to suchïj abo sucha, to ta jak szkipa K-1

sud ‘sąd’. Z miścia zrobyły sud: abo tak, 
abo tak IP13. Najpersze sud bыƚ, nas osu-
dyły MW23

sudyty ‘sądzić’. Nas ne możut sudyty tam, 
łem tilko nas możut wysłati do Polskы MW23 
→ osudyty

sukaty ‘skręcać (nitki)’. Wereteno, sia 
sukaƚo wereteno i sia priaƚo tak, no K-4

sukman ‘długi plaszcz z sukna (?)’. Wownu 
sia rozberaƚo, robыły z toho sukno tak zwane, 
robyły totы takы sukmanы TW22

sukno ‘sukno’. Robыły sukno tak zwane 
TW22 ◪ Wыrabľały sukno, w nas jeszczy 
jest, tak zwana hunia sia zwała. Zo sukna 
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sukonnыj susz

wyrablały huni, tak zwanы kapotы, no. Łemkы 
warstaty mały, robyły poƚotno, robyły sukno 
IP13. Robyłï nawet ï takы, takы z sukna. Ï 
z sukna... napriałï, potim wыtkaƚ na warstati 
ï dawaƚ do takoho, dawałï do takыch jak to 
sie nazywałi... do stupы ï win tam w horiaczij 
wodi toto byłï, byłi i zrobyƚo sia takie jak... 
No zrobyƚ sia materiaƚ z toho takyj... No jak 
wыbïƚ sukno, no zrobyƚo sia sukno, ï z toho 
potim dawałi szыtï sï ubrania, takы huni OK21

sukonnыj ‘sukienny, ze sukna’. Choƚoszni 
na zimu, takы sukonnы. Mały taky sukonnы, 
sukonne było ťiż, ałe już tak jakbы kurtka, 
nazыwały hunia PW12

sułepka ‘rodzaj dzieży do składania 
bryndzy na zimę’. ◪ Sыr, kotryj tam sołyłï 
skƚadałï, tak, do takoj derewianoj ďiżeczkы. 
Abo sułepka, sułepka to ťiż bыƚa taka, bo 
persze ne bыƚo takыch blaszanych wider... 
to podibne sztosï jak widro, ałe to ťiż bыƚo 
z derewa robłene, dno ťiż jest wyrizane dere-
wiane ï to bыƚo szpecjalno takы obruczы na 
tim, tak jak i bodenka, jak i ďiżeczka, musiƚ 
matï obrucz, koƚo dna, takы try obruczы sia 
skƚadaƚo. To bыƚo takы doszczeczkы, z takыch 
doszczeczok dookoƚa, ï ono tak bыƚo jak no 
naprymier jak tot szklanka cy hornec zwy-
czajna. Mohƚo bыti bilsze o, takie no tam sia 
zsypuwaƚo, a spodom użcze. To bыƚa sułepka, 
sułepka, ja toto czuƚ ot swoho niania: „podaj 
mi tam sułepku” MW23

sumczы zdr. lmn. ‘krótsze bale’. Tu de je 
sumczi, już korotcze daje derewo, żebы wyhlady 
wytiach. Potim daje tak zwane sumczi, sumczi 
o – korotczy derewa, sumczi, korotczy derewa 
w wыhladi to sumczi zwanы IP13

susid ‘sąsiad’. Susid poszkodyƚ IP13. Mały 
dalsze wodu, aż za druhыm susidom bыƚo 
OK21. Naj mï dast tu susid MP23; też susida 
(?). U mni susida ma wszыtkoho, to ja mu 
budu zazdrościƚa że win ma, to zazdristnyj K-1

susida 1. ‘sąsiadka’. Susida iszcze prawyt 
masƚo MK20. A tu tiľko jedna wyszыwała 
nasza susida tu, o OK21; też susidka. Tu 

susidka ťiż bыƚa w Gorłyciach IP13. Tam 
hromadyłï sia totы susidkы tak i jedna druhыj 
pomahaƚa OK21. W ti weści, jak ja znam, 
to tak i susidky chodyłi HW25 2. zob. susid

susidka zob. susida
susidnыj ‘sąsiedni’. Ja tu do susidnoho seƚa, 

a tu ja już sie zamuż wydaƚa MK20. Hrab to 
bыƚo zaraz susidne seƚo MW23

susidskы ‘po sąsiedzku’. Tu zaraz nedaleko 
susidskы jes takы [studnia] OK21

susidskыj ◈ po susidskы ‘po sąsiedzku’. 
[Jajka] kupujeme, chto tu maje po susidsky AK

susidstwo ‘sąsiedztwo’. W susidztwi bыly 
takы chыżы PW12. W nas w susidstwi zaraz 
bыłï toty weczirkы HW25

susik ‘sąsiek, zagrodzenie na zboże, wielka 
skrzynia z pokrywą na zboże’. Maly takы, 
jak h nas nazыwaly, susikы poroblenы, i do 
toho sыpaƚy (zerno) PW12. Bыƚ takyj susik 
w bojisku, to tam sia sыpaƚo zerno IP13. 
[Gdzie przechowywano zboże?] Mały takы 
porobłeny, mы doma, nazywały sia susikы, 
susikы, i takы skryni, skryni wełyki i w tыch 
skryniach, tu bыƚ insza odmina, tam insza, 
kilko toho maƚ, na każde maƚ OK21

susz1 1. ‘susz, coś wyschniętego’. Rizaly 
tam raz h liti tot miud, ale tak zo wszыtkom 
z tom suszom, i tak o topyƚy PW12 2. ‘suszone 
owoce’. Juha zo suszu toho K-4

susz2 ‘rodzaj zabawy’ ◪ I susz, na susz 
chodyly, to stawaly tak dookoƚa wszыtkы 
i zrobyly chƚopci takï skrut zo soƚomы, i tak, 
i wыbyly chockoly, jak maly na koho tam, tak 
stawaly ji tam, za, za tыm dawaly tot skrut, 
i jeden wťikaƚ na pered, a druhyj mu pryƚożyƚ 
jak chociƚ, jak ne chociƚ ta ńi, dookoƚa i zas 
na swoje misce stawaƚ, no i tak dawaly dru-
homu, a to, to rozmajiťi PW12 ◮ Poťim susz. 
Susz to tak dookoƚa ťiż: chƚopec – ďiŵcza. 
Chƚopec – ďiŵcza, chƚopec – ďiŵcza sia nastaje. 
Napidstawľaƚy sia chƚopci, żeby jej ďiŵcza 
wtiaƚ. Żeby ďiŵcza wtiaƚ. Bo chƚopec – ďiŵcza, 
chƚopec i to tak do okruhƚe no, i tohꞌo. I jak 
wyskoczyƚ z tohꞌo, ta ľitat naokoƚo, aha, i cho-
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suszenыj swij

cze żeby toto ďiŵcza wtiaƚ, tot szto maje pasok 
czy szto. Oj i pidstawyƚ sia pid niu. Pidstawyƚ 
sia tak o, idꞌe, idꞌe, i pidstawyƚ sia, żeby tamtu 
ďiŵku wtiaty, żeby toj, szto ma pas, żeby jej 
wtiaƚ. Ale ona ne czekaƚa, ƚem hajda wťikaƚa. 
I zas pered koho sy staƚa, a tamta zas musiƚa 
wťikaty o, a wse napered sia staƚo, napered, 
bo tretij wse dostaƚ [-w], jak ne wťiuk. No to 
takie, taki susz sia zwaƚo. Susz, na susz K-3/K-4

suszenыj ‘suszony’. Takы totы kompotы 
hotowyły z suszenыch hruszok PW12

susznia ‘suszarnia (do suszenia lnu 
itp.)’. [De kłały ditynu?] Były takы o suszmi 
jak tu, suśni takы o, szto były tepƚы, no to 
tam poduszku poƚożyƚa, ji tam kocykom ho 
prykryƚa, i ono sï tam spaƚo AK20. Z toho 
szparheta ïszƚa suśnia zaraz tak prosto MW23

susznyk ‘miejsce do suszenia’. W tim pecu 
pomuruwały takyj suśnyk [w domu była wil-
goć] IP13

suszыty ‘suszyć’. Sino na sońci suszыly 
PW12. A mы zberaƚy takы, bo byƚa sado-
wyna, takы hruszkы, jabka takie o, i suszыƚy 
MK20. Moch zberałï i piźnisze toto suszyłï. 
Hribы suszыłï OK21. Snopы wiazałï ï suszыłï 
MP23. Łen kƚały toto na połi iszczy paru 
dniw, a piznisze suszыły tak koƚo peca HW25 
→ nasuszыty, wыsuszыty

sutыj zob. słutыj
suwaty ‘suwać’. Byƚy takы ramы na ťim 

hľaďiriu, żebы sia nie suwaƚo jak chodziƚ JS18
swaryty ‘ganić’. Mene moja mama swaryƚa 

za to, bo ja tak o, chodyƚam po chыżы, 
i zawszem śpiwala PW12. Nas bude swa-
ryty, że zme take robyƚy MK20

swaryty sia ‘kłócić się’. Mы sia nykoły ne 
swaryme IP13. Swaryty sia: prozыwajut sia, 
a tы taki, taki rozmajity, tam o JZ22. Z onom 
swaryƚ sia MP23 → poswaryty sia

swaszczыnы ‘? (jakiś zwyczaj związany ze 
ślubem)’. Treba najpersze szыtko ot poczatku 
do ostatku, jak drużbynы poťim robyly, jak 
swaszczыnы. Swaszczыnы, drużbïnы, poťim 
sia drużbы skƚadaly na tohꞌo, drużba sidaƚ 

na konia. Toto ne znam, takie drużbynы, 
swaszczыnы, to już ne za naszыch tiamkiŵ, 
to persze byƚo desy, no ale tak moja mama 
opowidaly K-4

swaszka ‘swaszka’. Swaszkы czepyly, ïszczy 
jim tak drużbowe tam nꞌa zľist zrobyly, kraly 
tot czepec PW12. [Na weselu] bыƚo dwoch 
drużbiw i drużkы, dwi swaszkы IP13. Swaszkы 
szto do śpiwania, szto śpiwajut, swaszkы, to 
sia nazywajut swaszkы, to sut takы sztyry 
pokƚykany JS18. Swaszkы wse try bыly, jed-
nako ubrany, śpiwaly, cilyj czas oni bыly pry 
wesilu, swaszkы nazywaly K-4

swat ‘ojciec synowej lub zięcia dla rodzi-
ców współmałżonka (?)’. To mij swat bыƚ, bo 
tam joho sыn z mojom ďiŵkom sia ożenïƚ. Jich 
syn ożenyƚ sia z mojom sestrom, no to my już 
bыƚy swatы, no abo jakbы z mojom ďiŵkom 
sia ożenyƚ tam czyjsy sыn, no to mы totы 
starszы rodycze by zme były swatamy AK20

sweder ‘sweter’. Ja pƚeƚa swedrы, ruka-
wyci MK20. Chustuczkы mały na hoƚowach, 
chustoczkы, no ji tu sweder ï tohꞌo. Owec małi 
i denekotrы duże, bo z toho swedrы robyły, 
pleły skarpetkы OK21. Płeły rukawyci, swe-
dry TW22

swekra ‘świekra – matka męża’. Swekra 
to teściowa [!] K-3 → swekrucha

swekrucha dawne ‘świekra’. Desy daŵno 
byƚo czuƚam takie, aƚe to ƚem tak by swekru-
cha jak sia dagde ne hodïły, swaryły sia tы, 
to swekrucha byƚa, a tak to teściowa AK20 
→ swekra

swerbłyk ‘świder’. Wertiƚ takym swerbłykom 
IP13

swij 1. ‘swój’. Zo swoho robłene PW12. 
Stajniu to postawyƚ sam swojimy rukamy IP13. 
Ľisы mały swoji OK21. Poľsky i swoje tak jem 
ľuby[ƚ]a, takы łemkowsky szto kniżkы MP23 
2. ‘swojego wyrobu, swojej roboty’. Chodyły 
w swojich łachach czыsto. Pereważno ľude 
żыwyły sia swojim IP13 ◈ swoje ‘swoje, swoja 
własność, swoja ziemia’. Mы mame paľu za 
darmo, bo mы mame na swojim IP13. [Na 
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sw- sыpaty

wysiedleniu] każdyj htikaƚ do tohꞌo, jak chto 
maƚ możnist, na swoje OK21 ◈ po swomu ‘po 
swojemu’. Już wikna sut, znaczыt wыhladы no, 
to budu po swomu, wyhladы IP13 ◈ o swojim 
‘o swoim, o własnym (wyżywieniu)’. Bыłï 
ï takы majsztrowe, ï takы gazdowe, kotry chotiƚ 
maty czыstyj spokij, to o swojim, o swojim 
IP13 ◈ w swojim czasi ‘w swoim (właści-
wym) czasie’. W swojim czasi wszыtko sia 
zminiat IP13

sw- zob. też św-
swoje zob. swij
swojej roboty zob. robota
swynia1 ‘świnia’. Swyni chowały, ałe treba 

bыƚo prodaty, bo ne byƚo grosza PW12. Jak 
chodyƚo o swyni, to duże ne natorhuwaƚ OK21 
→ swynka [Popęd płciowy]. Hukaƚa sia swy-
nia K-4 [Rozmnażanie]. Swynia sia porosyt 
PW12

swynia2 ‘szalunek z desek (kloca?) w piecu 
chlebowym przy jego budowie’. Tam protiaƚ 
de uważaƚ, de ďira ma bыti ï toto, swyniu, toto 
pidwałe tam iz dweryma od peca IP13. Tot 
pec byly tak, taku swyniu do peca wstawyly, 
taku z doszczok, oframuwania, żeby to byƚ 
na chľib, żeby poťim totы doszkы roźbyly [!], 
piznijsze, jak pidoschƚo JS18 → pec

swynka zdrobn. ‘świnia, świnka’. Jak już 
pryszły miasnyci po pości, to zabyły swyńku 
daku OK21 → swynia1 

syharety ‘papierosy’. Syharety... już sia 
zmuczыƚ MP23

sylnыj ‘silny, mocny’. A towdï śnihы padały 
wełikы, morozy sylny OK21. Jeden ma takyj 
sylnyj zrik, że win, że uod nioho może toho 
(wrokы) dostati OK21; st. wyż. sylniszыj. 
Druhyj jes sƚabszyj zrokowo, a inszyj jes syl-
nijszyj OK21

syła ‘siła’. Jak maƚ dobru kosu to, to mu 
ïszƚo, i siƚu jak maƚ, ï zdorowia OK21

syniak ‘siniak’. Tak skopaƚy jednoho, szto 
syniakы maƚ po nohach K-4

synij ‘niebieski, siny’. (Śpidnycia) synia 
iz kwitkamï, ale synich maƚo, najbilsze totы 

granatowы nosyły tak PW12. Chto maƚ, to 
byƚa pidƚoha, a de, to byƚa namaszczeno 
takom syniom hlynom JS18. Taka synia 
hłïna OK21

syrota ‘sierota’. Moji mama maƚa wisnad-
cet, a tato maƚ dwadcet, ale bыły oboje syro-
tami HW25

system nowsze? ‘sposób’. A denekotrы 
inszы inszыm systemom robyłï OK21

sytko ‘sito, sitko’. Prosijaƚam muku totu 
sytkom takym. Wziaƚam i na takie sytko toto, 
wszytko perecidyƚam MK20

sywыj 1. ‘siwy’. Bilyly hlynom takom, no 
to takie byƚo poďibne sywe jak toto PW12. Na 
szcześcia moja baba ne sywa IP13. Teper tы 
sywyj MP23 2. ‘siwy – o maści konia’. Koni ťiż 
bыły sywы PW12. (Kin) siwyj, o IP13 → kin

sыn ‘syn’. Sыn i ďiŵka PW12. Ja bыƚa 
w tiaży z sыnom MP23

sыnowa nowsze ‘synowa’. Jak ja mam 
sыniŵ o, no to jich żenы – moji sыnowы AK20 
→ newista 

sыpanec ‘spichlerz – osobny niewielki 
budynek’. I sыpańci, tak pry chыżы si sыpaly, 
de chto tam mih. Maly i sыpańci pojedny, 
ale ne wszыtkы. No i że sypańci – zerno 
PW12. Sыpanec nazыwaƚ, bo tam sia zboże 
sыpaƚo, zerno JZ22 ◪ Sypanec jes z wercha 
[nad piwnicą]. Sypanec w trydcet dejatim 
roci postawyƚ, jak wojna sia zaczaƚa. To sia 
stawľaƚo osibne. Jak sypanec bыƚ dobryj, to 
na gospodarci bыƚ zawaryƚ. [Kryto go] soƚo-
mou, kыczkы... nïczыm in[cz]ym IP13. Mały 
osibne take denekotrы pobuduwany, nazywały 
sia sypanec ï tam bыłi umiszczeny susikы, 
a chto maƚ misce, to i w tim, koƚo stajni czy 
w bojisku OK21 → szpichlir 

sыpaty ‘sypać, wsypywać’. I sыpańci, i tak 
o, po komorach si sыpaly, de chto tam mih. 
No i że sypańci – zerno. Maly takы, jak h nas 
nazыwaly, susikы poroblenы, i do toho sыpaƚy 
(zerno) PW12. Bыƚ takyj susik w bojisku, 
to tam sia sыpaƚo zerno IP13 → nasыpaty, 
wsыpaty, wыsыpaty, wыsыpluwaty
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sыr szaluwaty

sыr1 ‘ser, twaróg (nazwa ogólna)’. Persze 
mołoko, ono sia stïnaƚo, ono robyƚ sia sыr 
z nioho, jak ho poƚożuwały. Już sia, znaczyt, 
robyƚ sыr z toho, stïnaƚo moƚoko IP13. Mama 
maƚy takïj, to kľag sia zowe, taki jakiś tam 
takij poroszok, i hrudku robyƚy nam, takij 
sыr dobryj mama nam robyƚy. Z moƚoka syry 
wyrabľaƚy, syr, masƚo, zmetana. Treba tam abo 
sыra, abo bandurы. Syr takyj byƚ okruhƚyj, to 
sia zwaƚa pľaskanka MK20 ◪ No ta i take jiły. 
Sыr bыƚ, jak bыƚ. Sыr, moƚoko, masƚo PW12. 
Robyłï bryndzu, sыr. To jakyj to dobryj sыr, 
same zaraz hrudka, hrudka tota taka IP13. 
Syra duże robyƚy – toty hrudkы takы ucza-
czy. Moƚoko sia ohriƚo, musiƚo sia ohrity tak 
o, żeby sia ne zwaryƚo. No soƚodkie, soƚodkie, 
z soƚodkoho. Ale ono sia musyƚo zrobyty takie 
sciste [!?] na kwasne, i z kwasnoho moƚoka sia 
zrobyƚo, z kwasnoho, no i już jak byƚo take o, 
że już gazdynia wiďiƚa, że to już może bыty 
syr, ta do durszľaka, a z durszľaka do szmatы, 
i taka prasa bыƚa, i tak stysƚo tu syr, a tu tak 
stysƚo. Toj żentyci odcïdyƚo. No i czыste musiƚo 
bыty, szmatka taka czыsta, i syr. Natereƚy [!] 
go, i sia wkraŵuwaƚo, i na poƚe ďity sy braƚy, 
i tota gazdynia wыnesƚa do kosy, jak kosyƚy 
MK20 ◮ Naľały moƚoka do horcy ï ono trochu 
sia prykwaśniƚo ï potim położыłi na kuchniu, 
ono sia ohriƚo, samo sia, tak i sia sыr zrobyƚ 
i mały piźnisze takы lenianы z tohꞌo, takы 
workы, do worka nazywały [!], ï do toho, 
takы bыƚ spodom, bыƚ uzońkyj a werchom bыƚ 
szыrokыj, do toho nalały toho sыra, serwatka, 
oni nazywałi żymtycia; żymtycia odyszƚa, a tu 
z horы zawiazałï tыm, sznurkom, motuzkom, 
motuzkom, nazywały mы prawdywi motuz-
kom, zawiazałi motuzkom ï pryƚożыłi piznijsze 
kameniom, ï tot kamin tysnuƚ totu serwatku, 
wыdusyƚ ciƚkom, no ji piznisze po jakыch paru 
hodynach, już można bыƚo jisty. To robyłi 
z sыra, no użыwałï duże, bo tohꞌo, bo tak ne 
kupuwałï jak teper kowbasy, miasa to tohꞌo, 
to maƚ swoje, resztu nabiaƚom żыłï, nabiaƚom 
[!], moƚokom, masƚom, jajcia mały OK21 

◮ To nyby taku komoru zwaly, że w komori 
toto, a sыra jak naskƚadaly toho, ot koroŵ, 
prosto z korowiaczoho moƚoka, to ťiż pryľaly 
masƚom, żeby win sia ne psuƚ. Prykƚadaly 
joho, prykƚadaly, i ono toto żentycia z nioho 
odchodyƚa, odciduwaly, i poťim już, jak już 
win byƚ dobryj, to ho zaľaƚy masƚom. I to byƚo 
na zymu takie, do pyrohiŵ, do rużnych tam, 
do kľuskiŵ, a taka dziadowina byƚa, tam ta 
sia śmije z toho K-4 → hrudka, klag

sыr2 ‘zawartość żołądka cielęcia, z któ-
rego robiono ryndzkę (a z niej klag)’. ◪ Jak 
sia tela zabïƚo, to tot żoƚudok sia, sыr bыƚ 
tam takыj, ï tot sыr sia wыsuszыƚo, i klag 
sia wыsuszыƚo, i tak sia dawaƚo do moƚoka 
MP23. Ryndzka... treba wыczystyty toj sыr, 
wmyty tam, i wыsuszыty, i troszku toho sыra, 
toj skiroczkы daty do toho moƚoka MK20. 
Postawyƚy moƚoko, zaraz tepƚe, pohriƚy no 
tak, żeby sia ne zwariƚo. I taki bыƚ, jak maƚy 
teľatka, rizaƚy, to bыƚa taka, ryndzka sia zwaƚa, 
w seredyni tam maƚo takie toto teľatko, i to tak 
sia teľa zarizaƚo, tak to treba wыczystyty toj 
sыr, wmyty tam, i wыsuszыty, i troszku toho 
sыra, toj skiroczkы, daty do toho moƚoka, i tak 
sia stuhƚo zrobyƚo, sia takyj, i ohrity MK20 
◮ Telata rizaƚy na dwa tyżni, to ono iszczы 
ne jiƚo trawu, lem moƚoko, i tam w żoƚudku 
taki bыƚ sыr, sia zarizaƚo. Tot sыr treba byƚo 
wыniaty, wыpoƚokaty ho, toto perewernuty 
na druhu storonu, posoƚyty wыsuszыty PK23 
→ hrudka, klag, ryndzka

sыrowыj ‘surowy’. Potim driżdżi i takыch 
syrowыch IP13

szafa ‘szafa’. Szafamy pałyły, ƚamały szafы 
IP13

szafel ‘cebrzyk, drewniane naczynie na 
wodę’. Praƚa baba na poticzku, choc by i zyma 
byƚa, to ona w szafłï, to szafel to bыƚo takie 
zrobłene jak teper bania w ogrodi IP13

szalunkы ‘szalunki’. Potribuji [!] rużnych 
takыch na totы szalunkы IP13

szaluwaty ‘szalować’. Szaľuwaty, tam nichto 
ne szaluwaƚ w toj czas, tiľko tak bыƚo OK21
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szandar szczыri

szandar ‘policjant’. [Na Słowacji] was 
budut prowadytï do hranyci takы szandare 
jak to w nas nazywały. Szandar to poľicjant 
MW23

szanuwaty ‘szanować’. Konia szanuwały, 
ale ľipsze jak korowu OK21. Tak, ponewerały 
jej tam, doma ne szanuwałi, ani totu ďitïnu 
[nieślubną] ne szanuwałi, ani totu ďiwczыnu 
już ne szanuwałi HW25

szanuwaty sia ‘szanować się’. Ľudi duże sie 
ľipsze szanuwaly jak hneskы PW12. Lude ne 
szanujut sia tak, jak sia kolysy szanuwały IP13

szapa ‘czapka grzyba’. Hryb prawdywyj 
taki, o taku maje neraz szapu, a korin taki 
fest JZ22

szapka 1. ‘czapka’. [Na hołowu] szapku 
abo kapeľuch JS18. Na zimu to si szыłi szapkы 
takы, z moƚodыch barankiw, skorianы szapkы 
takы, sie nazywaƚa szapka barania HW25 
→ śmijaty sia 2. ‘nakrycie głowy mnicha’. 
Prawosƚawnyj takyj monach, ubranyj w totu 
szapku taku, jak monachы nosiat IP13

szara ‘siara, pierwsze mleko po ocieleniu 
się krowy’. Szara, szara, no IP13. [Mleko] 
szare MP23 → kurastra

szczabli ‘szczeble’. Drabïna toto to takie, 
szto sia szczabľi, o K-1 → szczebłyk

szczasływыj ‘szczęśliwy’. Ï szczasływyj już 
jedenadcet rokiw, ja staryj chƚop – szczasły-
wyj IP13. Zakłыkały śwaczenyka, bƚahosƚowiƚ 
to, żebы to bыƚo szczaslywym żыtia w tim 
domi TW22 

szczawij ‘szczaw’. Jaksťiƚka... jes taka trawa, 
szczawij sia nazywat, to toto hotowyty, i daty 
pyty, i perestane AK20

szczebłyk zdrobn. ‘szczebelek’. [W dra-
binie przy żłobie] z jednej storonы bыƚ takyj 
druczok i z druhoj storonы i powerczeny bыłi 
takы szczebłïkы OK21 → szczabli

szczedriwka ‘pastorałka, pieśń śpiewana 
w Szczedryj Weczir – w wigilię święta Jor-
danu (18 stycznia)’. Szczedriŵkы to sut na 
Szczedryj Weczer, jak pered Wodochszczamy 
po naszomu AK20 → kolada

szczełyna ‘szczelina, szpara’. Mochom szыłï 
[chałupę], mochom take szczeľiny pomedżы 
toho, zberały... OK21 → szczełynka 

szczełynka zdrobn. ‘szczelinka, szparka’. 
Kƚałi jednu, a tu bыƚa szczeľinka taka, i druha 
doszka na tretiu na wercha tak, że zakrыwaƚo 
wszыtko OK21 → szczełyna

szczenia ‘szczenię’. Szczeniata sia porodziat 
ale jak [to się określa], toto ja ne znam, ja ne 
wiem jak ony nazywali toto PW12

szczerbatыj ‘szczerbaty, wyszczerbiony’. 
Poznati, poznati, kotrïj chƚop żenatïj, bo maje 
kapeľuch i jak hornec szczerbatyj [przy-
śpiewka] HW25

szcześcia ‘szczęście’. Znate jake szcześcia 
maƚa? OK21 ◈ na szcześcia ‘na szczęście’. To 
na szcześcia moja baba ne sywa IP13

szczit ‘szczotka podwójna (z gwoździami) 
do czesania lnu, wełny’. Maly szczetï, szczit 
sia nazywa PW12 ◪ Czesały iszczы piznisze 
na takыch, sia szczit sia nazywaƚo, tak tam 
nabïto bыƚo ćwakiw HW25. H tym bыli takie 
drutы, oni sie tak, no i jeden bыƚ... no to bыƚ 
szpit takyj, i lem że samyj takyj, ale to sia iszƚo, 
o kƚaƚo sie totu ŵoŵnu tu, na totы drotы, 
a druhy drotы bыly ta jakby na ťim o, i tak sia 
o terƚo, i toto sia tak ƚadni czesaƚo na ťim PW12

szczos [wymowa: szoś] ‘coś’. Towdï sia 
i ohurkы rodyły, a teper sia ne chotiat rodytï 
szoś OK21

szczыny ‘mocz’. Ruska powidaƚa, że jak 
chto chŵoryj na biaƚaczku, to żebы pyƚ po 
takij ďityni szczыnы, szto ne ma trynadced 
rokiw MP23. Chwora na raka, to pije swoji 
szczыnы, bo ji dochtor powiƚ, że jak bude py[ƚ]a
swoji szczыnы, sia wyľiczыt [niezidentyfi -
kowana osoba]

szczypaty ‘szczypać’, tu: ‘odłamywać po 
kawałku’. Piszoƚ na pole, ta sy szczypaƚ tot 
chľib K-4

szczыpci ‘szczypce’. Spiuk sia rak, szczыpci 
odorwaƚy, ziƚy PK23

szczыri ‘szczerze’. Trudno bыƚo sia 
spowidatï szczыri MW23
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szczыrыj szkoła

szczыrыj ‘szczery, otwarty, życzliwy, przy-
jazny’. Były barz weseƚy i barz szczыrы IP13. 
Jeden taki jes szczыryj czowek, szto żыczyt 
i i druhomu, i sam sy [pomahat] i druhomu 
żыczƚywyj JZ22 → żыczływыj

szczыt ‘szczyt domu’. Tot szczet IP13
szelma ‘pijaczka’. Baba jak pyƚa, to szeľma 

jo nazywaƚy JZ22 → pyjak, pyjaczysko
szereg ‘szereg’. Obraziŵ bыƚo ciƚyj szereg 

od ścinы do ścinы, ciƚyj szereg tak o PW12
szestero ‘sześcioro’. Bыƚo po szestero, po 

semero dzitï OK21
szkarpetkы ‘skarpetki, skarpety’. Ja pƚeƚa 

swedrы, rukawyci, wszыtko, ponczochы, no, 
szkarpetkы, pleƚo sia MK20; też nowsze? 
skarpetki. Owec małi i denekotrы duże, bo 
z toho swedrы robyły, pleły skarpetkы OK21

szkidływyj ‘szkodliwy; szkodnik’. 
Szkidƚywyj, to taki ťiż szkidƚywyj, jak dakomu 
na zƚist chce daszto zrobïtï cy na poƚy. O pide 
na joho paswysko, wypase mu trawu, to jes 
pidƚa ľudyna. Szkidƚywyj, bo win tam poszko-
dyt, bo już pide i na zƚist zrobyt JZ22

szkipa zob. skipa
szkipaty ‘łupać’. Win znaje szkipatï kami-

nia MP23 → wыszkipaty
szklanka ‘szklanka’. Jajko wыbywat sia 

zo szkľankom MK20
szkło ‘szkło’. Ľitarnia bыƚa, mała szkƚo 

obuduwane takыma drotami OK21
szkoda 1. ‘szkoda, żaľ. Czuhы to takie 

było... szkoda, że ja spałyła PW12. Szkoda że 
ja swoju kurnu chыżu ne łyszyƚ na muzeum 
IP13. Ja ne wytrimam, szkoda mnia MP23 
2. ‘szkoda, uszkodzenie, uszczerbek’. Hus ťiż 
zrobyt szkodu AK20

szkodyty ‘szkodzić’. Twomu moloku sztosi 
szkodyt. Waszomu moloku chtosi szkodyt IP13 
→ poszkodyty

szkoła ‘szkoła’. Chodyła do szkoƚы PW12 
◪ Jakbыm ne chodyła, to bыm ne zna[ł]a
czytaty. [Ile lat?] Szist. Czoho uczыłï? Ruskie, 
polskie i rachunkы, czytaty, pysatï, rachuwatï, 
bilsze żdnыch knyżok ne bыƚo, zoszыt 

ï tabłyczka. Iszczы tabłyczku zme mały na 
perszyj, na druhyj rik to, że na tabłyczkach 
pysały. A piznijsze na zoszyti i tak. I bыƚo szis 
klas i bilsze ne bыƚo. Byƚ takyj nauczыtel. jak ja 
chodyƚa to iszczы Lemkы wczыłï. Mene wczyła 
nauczyteľka, to bыƚ takyj dawno Bohaczыk, 
staryj Bohaczыk, ałe ja joho ne pamiatam 
dobri, bo win wmer. Barz maciczko pamia-
tam ho, ałe barz mało. Że bыƚ staryj i maƚ 
borodu taku na dwoje. A win maƚ try ďiwkы 
i jak win hmer, to ta ďiwka mene uczыła, 
jedna. Ja za toj ďiwkы chodyła do szkoƚы. 
A ona byƚa Łemkыnia i win bыƚ. Ne znam 
odkal win pochodyƚ, z Wawkы, Wawka. Ja ne 
znam cy teper je szcze ta Wawka cy pereime-
nuwana. To desi tu od Sańcza. A joho żena 
bыƚa tu z z Dosznyci, tak prawdywi z Dosznyci. 
Tiż bыƚa Łemkыnia. Ale pozabыła, zabыła, 
bo toho ne pamiatam PW12 ◮ Bodakы ne 
maƚy szkoƚы. W Bortnim szkoƚa bыƚa IP13 
◮ Pered wijnom to bыƚa semoklasowa, no, 
jedna szkoƚa bыƚa. Jak ja iszczy chodiƚ, to bыƚ 
jeden naŵczyteľ, staƚyj jeden bыƚ, a piznisze 
już bыƚo dwoch, jak bыƚo bilsze ďity, dwoch 
nawczyteły bыƚo. Uczыłï polskoho, polske, 
potim rachunkы, rachunkiw. No iszczы bыłï 
takы czasы, jeden czas, że bыƚ i bukwar takï 
łemkiwskï, a potim desi po paru rokach potim 
wycofałï to, ne bыƚo. Po paru rokach, powi-
dam, że wycofały potim. Po poľskы wczыłï. Ja 
sia wczыƚ y po polsky, iszczы bukwar i tak, że 
znam ï tohꞌo. Ale to takыj jazyk, to ja znam 
jak nazwaty, nï to polskyj, nï to łemkiwskyj, 
nï to ukrainskyj, ne to OK21 ◮ Szkoƚы w seľi 
[w Bartnem] ne bыƚo, aż w dewiatsot pia-
tim roci, dewiatsot druhym roci znaczy sia, 
pryszƚa do seƚa rodyna uczyteły. Mы mały 
lemkiwskoho jazyka dwi, może try hodyny 
w tyżny, mały po łemkiwsky, znaczyt sia mały-
zme, ale potim już skasuwały, w seľi ne maƚ 
prawa bыtï nauczytel Rusnak lem Poľakы, 
musiƚ bыtï. Pered wijnom, tak, h nas bыły 
Poľakы, a naszы Rusnakы iszły na poľskы seƚa. 
Sztыrï klasy bыły, tretia klasa iz czetwertou 
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szkwir sznuruwanы butы

sia nazywaƚa jedna klasa, a potim piata, 
piata iz szestom – druha klasa znaczyt sia, 
dwi klasy bыły zohnany na jeden rik. Bыƚo h 
chыżы semero ďiti, to jak już chodïƚo dwoje, 
a jak już w tretim [!] maƚo yti, to już jedno 
wыpisuwałï, bo już ne stani, żebы troje ďitï do 
szkoƚy chodyƚo TW22 ◮ Take chodżыnia do 
szkoƚы bыƚo tak, szkoƚa bыƚa tam dołïnu, to 
chodyły po try rokы, po sztыri, a chto sƚużыƚ, 
to kołi bыƚo czas, to towdï do szkoƚы iszoƚ. Tak 
jem chodyƚa, o tak jem chodyƚa, jem sƚużыƚa. 
A ja ne znam kiƚko, cy try, cy sztyry, ałe to 
łem tak możem bыƚa h roci sztyrï razy, abo 
try razy, bo gazda ne pustyƚ. Tak, łem treba 
bыƚo korowu pasty i toto, ałe dosta ľuby[ƚ]a
czыtaty, to tak gazety. Po naszomu ï po poľskы 
wczыłï. Świstak takыj wczыƚ – Poľak. Ï taka 
bыƚa... ja zabыƚa jak ony sia nazywały totы 
nauczytele, już żem zabыła. A jak by ne znaƚ 
to leniŵku maƚ ï tak praƚy cie po rukach, 
bos ne znaƚ, jak-es mih znaty, jak-es bыƚ raz 
na misiac abo dwa raz w szkoľi, a ďity już 
piszły dałeko, a ty zostaƚ, bo jak? Jak byƚo 
sia wczыty, jak treba bыƚo korowu pasty, 
i husы, ï hnij metatï, pyľnuwatï, bo gazda 
każdyj cia chotiƚ wykorystaty. Pysaty znam 
i czыtaty znam, bo to ji ďity chodyły do szkoły 
ta, tom sia wczыƚa koło ďity to... ałe ja i tak 
znaƚa, bo ja tak ľubyła gazety czыtaty, sama 
ot sebe. Poľsky i swoje tak jem ľuby[ƚ]a. Takы 
łemkowsky szto kniżkы, kniżkы śwate take. 
Ne wim nauczytela, łem tam dwuji dawaƚ, 
a to persze ne dwuji dawaƚ, łem jak ne znaƚ 
czыtaty, to buh ho po rukach, buh ho po 
rukach, ï tak ne znam nicz MP23 

szkwir ‘modrzew’. Po waszemu „modżew”, 
a po naszemu szkwir TW22 

szkyntawыj ‘kulawy; kulejący, utykający’. 
Szkyntawyj – kuleje, zľe ide JZ22 → kulawыj

szlif ‘rodzaj zaprawy’. Rozpustyły takы h 
wodi totu hłïnu ï zrobyƚ sia takyj śľif, take jak 
papka, ale to sia kruszыƚo ƚadni. Śľif OK21

szlub ‘ślub’. Musiƚ bytï czƚowek rozwïneny, 
żebы „kazania” – propowid znaƚ powisty ƚadni 

jak do szlubu ïszłï TW22; też ślub. Win w tij 
czużi braƚ ślub IP13. Wziałï ślub, i wertały 
sia do moƚodyci HW25. Wesila po ślubi K-4 

szmaryty 1. ‘rzucić; wyrzucić’. Ona 
szmaryƚa pid mist toto priadywo IP13. A jak 
chto bыƚ takыj, że mih si kupyti, no to toto 
toho, toto szmaryƚ, a sobi nowы OK21. Toho 
szto szmaryƚ w dołïnu? MP23 2. przen. ‘porzu-
cić, zrezygnować’. Bыƚa jedna taka tu chwora 
na raka ï już tak, szmaryƚa [leczenie] IP13 
3. ‘wrzucić, dodać’. Sztosi takie szmarytï do 
tы ẘodы, żebы dobŕi para iszƚa PW12. Ja 
maƚ zas po czwert żыta, i do wiŵsa szmaryƚ, 
ï gazdynia musiƚa dobra [!] ho zmoƚotï IP13. 
Samыm sinom kormyły, no tak samï tam 
buraka i szmaryłï, ale toto ne tak duże OK21 
→ pereszmaryty, wыszmaryty

szmata ‘szmata, szmatka’. Moƚoko cidyly do 
horcï brez szmatu JS18. Gazdynia wiďiƚa, że 
to już może bыty syr, ta do durszľaka, a z dur-
szľaka do szmatы MK20 → szmatka 

szmatka zdrobn. ‘szmatka, szmata’. Czыste 
musiƚo bыty, szmatka taka czыsta, i syr. Treba 
byƚo terty totы bandurkы, no ji odcidyty tak, 
bez taku szmatku, wыdusyty MK20 → szmata

szmuglar zob. szmuhlar
szmugluwaty ‘szmuglować’. Jeden 

susid chodyt tu na Sƚowakы, i handluwaƚ, 
szmugluwaƚ IP13

szmuhlar i szmuglar ‘przemytnik’. Tych 
dwoch szmuhľaryw postawyƚy na bik. Jeden 
zo szmuglaryw już tam sztosï pustyƚ na zemlu 
IP13

sznurkы ‘sznurowadła’. Sznurkы to nazy-
wały totы jak do butiw bыli takы sznurkы, bo 
bыli sznuruwanы takы butы OK21 

sznurok ‘sznurek’. Tu z  peredu sia 
zawiazaƚo [czuhę] na takyj sznurok. Już ne 
metały tak rukami, łem maƚ takyj sznurok, 
i tym sznurkom, o, już tak se j chodyƚ w totu 
storonu, i w totu PW12. Spidnyczkы nam 
szyƚa, pľisuwaƚa, takы totꞌы tak tu sznurkы 
dawaƚa MK20 → motuz

sznuruwanы butы zob. butы
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szopka sztoż

szopka ‘buda, budka’. Buda taka [do pra-
nia w zimie], taka szopka, szto tam stolec tot 
IP13 → buda

szoś zob. szczoś
szowtыs ‘sołtys’. Sia mia źwidujut de do 

szowtыsa. Ony już potribuwaly isty, tam pry-
chodyly do szoŵtysa i szoŵtys tam tak po tych 
organizuwaƚ jakysu pomicz tam dla nych IS23

szpak ‘szpak’. Szpakiw maƚo bыƚo PK23
szpara ‘szpara, szczelina’. Szpary w nas 

były hłynom, ľipyłï hłynu i tak toty szpary 
ľipyły i tak biłyły IP13. Mochom szыłï... ony 
szparы sia nazywały, szparы, tak. Żebы ne 
bыƚo szpar OK21

szparhet ‘piecyk żelazny’. Bыƚ takyj szpar-
het IP13. Szparhet to bыƚa tota, no jakbы 
kuchnia MW23

szparuwaty ‘oszczędzać‘. Szparhet 
szparuwaƚ drowno; ne bыƚo, ne iszƚo tilko 
drow IS23 → zaszparuwaty

szpic ‘szpic – przyrząd do rozbijania 
kamienia’. Bыƚ specjalnyj śpic żeľiznyj, ï bïƚo 
sia, ï kłyny, ï tak sia obroblaƚo (kamin) doma 
IP13

szpichlir ‘spichlerz – osobny niewielki 
budynek’. W sypanci zerno mame, szpichľir 
IP13 → sыpanec

szpit (?) ‘szpic (?)’. Maly szczetï, szczit sia 
nazywa, to bыƚo takie. A h tym bыli takie 
drutы [!], oni sie tak, no i jeden bыƚ... no to 
bыƚ szpit takyj, i lem że samyj takyj PW12

szpuha ‘wcięcie (rowek) w deseczce (gon-
cie) do łączenia’. Na zakƚadku powidały, na 
skƚadku cy na szpuhu, na szpuhu, tak OK21 
→ zakładka

szpylka ‘szpilka (tu: do włosów)’. Fant 
– musiƚa ďiwczyna sztosï daty tam, chot bы 
szpilku z woƚosia HW25; też śpilka. [Jako 
fant] musiƚ daty abo chustoczku, abo daku 
śpiľku K-4 

szpytal ‘szpitaľ. I tak i sia wrodyƚo i nichto 
ne chodyƚ do nyjakыch szpytałej, nichto PW12 

szto1 ‘co’. Taka nezhoda medże ľudmi, ja 
ne znam czoho PW12 → sztoż

szto2 nieodm. 1. ‘który (o człowieku)’. Bыłï 
szywkyni, szto szыłï. Babы jafыrы nosyłi toty 
o, szto zberały takы czornы jahodы PW12. 
To take robyły, szto mały ľisы IP13. To jak 
win sia nazywat, tot szto hmer? MP23 2. ‘co’. 
Szto maƚ, to toto ubrałï PW12. Baba małï 
i warstat, szto poƚotno robyły. Z kaminia, szto 
na tamtij hori wyszkipaƚ taku skaƚu. Dwa 
tiażke samochodы, szto wozyły ropu? IP13. 
Mij nianio mały taku pyłu, szto oni rizałï na 
chыżu derewo. Ï ne bыƚo szto już doma robyty 
MP23 3. ‘co (jakiś czas, co jakąś odległość)’. 
Szto subotu oni tam zbiľały toto [glinę, która 
była zamiast podłogi]. Bыłï werczenы ďirы 
tak szto dwaccet, szto piatnacet centymetry 
OK21 → czo 

szto3 nieodm. ‘że’. Bыƚ takyj carok, szto 
takyj, doszka taka byƚa koƚo peca, a pid tom 
doszkom to zwanyj zapecok. Bыƚ takyj pec 
wełycz, szto jak jem byƚ chƚopec takyj, tom 
se piszoƚ tam. Hneska ne smotryt, szto kilcia 
wƚomyły IP13

sztobud ‘cokolwiek’. A teper buduwały 
z czohobud: zo sosnы, smereka, z jałyci TW22

sztobы ‘żeby’. Sztosï pustyƚ na zemlu, 
sztobы prytoptatï IP13 → żebы

sztoden ‘co dzień’. Na sztoden tak chodyły, 
łem że na sztoden szыły już z takoho hrub-
szoho, a na neďiľu z tończoho poƚotna. Boso na 
sztoden, a na neďiľu kierpci PW12. Takie, szto 
bыƚo na sztodꞌen abo hrubsze [z odzieży], to 
wыnaszały na strych, do horы OK21 → den

szto dnia zob. den 
sztolar zob. stolar
sztosy 1. ‘coś’. To chыba tu sztosi takie 

bыło prybrane PW12. Ona sztosi musiƚa 
z tыm zrobytï. Win mih wybuduwaty sztosi 
ľipsze IP13. Fant – musiƚa ďiŵczyna sztosï 
daty tam, chotbы szpilku z woƚosia HW25 2. 
‘około’. To byƚo dewiat ďiwczat, sztosï z piato 
chƚopcy MP23

szto zrobysz zob. zrobyty
sztoż ‘cóż’. Na joho poły wyrosły wełykы 

ľisы, no ałe sztoż IP13 → szto
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sztuka szыrsze

sztuka ‘sztuczka’. Rozmajite hece majut 
ľude, sztukы, sztukamy ľude robľat, sztukamy 
JS18

szturknuty ‘szturknąć, dokuczyć’. Ona 
wse mu szturkne, że Rusin to takyj, to siakyj, 
wse mu tak szturkne MP23 

sztыry ‘cztery’. Po sztyrï bыkы mały ľude. 
Piadesiat sztyri numeriw. Sztыri derewa dałï 
i już wikna sut, znaczыt wыhladы, no IP13

szum ‘szum, hałas’. Weczirkы... ciƚyj weczer 
to bыƚo szum, huk w chыży, chыża jedna 
bыƚa HW25

szutыj ‘bez rogów’. Szuta ucia, bo rohiŵ 
ne ma, to szuta MK20

szwaczka ‘krawcowa, kobieta, która 
(dobrze) szyje’. Żeby byƚa praczka, żeby byƚa 
szwaczka, i iszczy do toho welyka bohaczka 
[z przyśpiewki] K-4

szwagier ‘szwagier: mąż siostry, brat żony, 
mąż brata żony’. Momu bratu mij muż hwariƚ 
szwagier, to bыƚ szwagier PW12. A szwagier 
jak bыƚ, to byƚ szwagier, jak maƚ sestru joho 
abo szto, to bыƚ szwagier IP13. Szwagier to 
ta jak o moji Sztefk ï, no to uż sia pożenyly 
z tyma, sestramy no to szfagier sia nazywat 
AK20. Szwagier to sestry muż K-1

szwagierka ‘szwagierka (bratowa) – żona 
brata’. Mij muż by jij powidaƚ, moji bratowi: 
szwagierko, no bo niby że brat, toto szwa-
growe. Szwagier to sestry muż, no ale brata 
żena to kolysy zwaly szwagierka ťiż, a hneskы 
bratowa. A kolysy powily tak, że szwagierka, 
takie byƚo K-1 → szwagieryna

szwagieryna ‘siostra żony dla męża’. Momu 
bratu mij muż hwariƚ szwagier, a jakbыm 
maƚa sestru, to szwagieryna, ale malo hwa-
ryly szwagieryna, tak pojidnej no jak bыƚo 
PW12 → szwagierka

szwala ‘dobre, grube drewno (na podwa-
liny, do budowy chałupy)’. Dawno bыłï szwaľi 
takы; tu już naszы szwaľi i tak ne sut takы. 
Szыr derewo, hrub straszni derewo, to rizał 
na hpiƚ; to ona maƚa i piw metra szыrokosti, 
take bыłï szwaľi IP13

szwyndaty sia ‘szwendać się, pałętać się’. 
To taki czowek, szto nycz ne warta, lem tak 
chodyt, szwyndże sia pomedży chыżы. Szwyn-
dże sia, tak chodyt pomedży chыżы, nycz ho 
ne obchodyt ciƚyj świt, to by wыpyƚ, to bы 
tam posidyẘ, neroba JZ22

szypkarta ‘bilet na okręt’. Do Ameryky ne 
byƚo problemu, ne trea byƚo nïcz, lem idƚo na 
dorohu i ichaƚ, zapysaƚ sia u takoo agienta, 
win dawaƚ taku, zwaƚy szypkartu PK23

szыba ‘szyba’. Piźnijsze szыbы, a ne bыƚo 
podwijnыch – jedna szыba, jedna, i zakitu-
wane z poľa OK21 ◈ terynna szыba ‘szyba 
matowa, z wzorkami’. Jak-em popaƚ teper 
w sorok piatim, sorok semim roci – terynna 
szыba sia ne wytumaczы [tu niejasne użycie 
przenośne określenia] IP13.

szыkuwaty ‘przygotowywać, szykować’. 
Wozyly dyrwa, w liťi tam szыkuwaƚy PK23 
→ pryszыkuwaty, wыszыkuwaty

szыkuwaty sia ‘szykować się, przygoto-
wywać się’. Na kawaľera sia szыkuje TW22

szыnka ‘szynka’. Do koszыka rano kƚaƚo na 
Weƚykden no: i syr, i masƚo, i jajcia, i kobasu, 
i szыnku MK20

szыr nieodm. ‘szeroki’. Szыr derewo, hrub 
straszni derewo IP13. Taka szыr rika byƚa 
tam tыm, za Warszawom MP23 → szыrsz

szыrokist ‘szerokość’. Tota basanunka 
bыƚa takoj szыrokosti o, jak tota doƚon PW12. 
To ona maƚa i piw metra szыrokosti IP13

szыroko ‘szeroko’; st. wyż. szыrsze. Tam 
obernuƚ na ľisы, a tu dały szyrsze IP13

szыrokыj ‘szeroki’. Z dołyny była taka par-
tycia szыroka biƚa PW12. Spidnyci szыrokы 
takы, take jak teper balowы wыhľadajut, no. 
[Worek] takы werchom bыƚ szыrokыj OK21. 
Ruskы potiah to bыƚ szыrokыj MP23; st. wyż. 
szыrszыj. Pniak taki bыƚ może szыrszy jak 
toto o PW12. Szыrszyj zahin ne bыƚ jak do 
desiat metry IP13

szыrsz nieodm. ‘szeroki’. Jak sie tota rika 
zwaƚa w Warszawi, taka szыrsz? MP23 → szыr

szыrsze zob. szыroko
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szыrszыj śmiło

szыrszыj zob. szыrokыj
szыtia ‘szycie’. Dajte mi gazdo hroszы, ta 

si kupľu maszыnu do szыtia MP23
szыtko ‘wszystko’. Aj, szыtko mia i tu bołyt. 

Treba bыƚo znati szыtko toto, kilko pustiti na 
osnowu. Zo szыtkыm: ï z chudobom, ï z kurom, 
ï z jajcom, ï z masƚom, ï zo wszыtkыm, zo 
wszыtkыm iszły PW12. Ja rizaƚ na pyľi już, 
a towdi bыƚo szыtko ƚupano. A tych kolegiw, to 
szыtko zaproszaƚ na zaswatki IP13. Desi toto 
tam jes opysano wszыtko... tam szыtko opysane 
jest OK21. Pid jednym dachom szыtko mały. 
Żebы bыƚ tot, cï tamtot, cï o, ci szыtko MP23 
→ wszыtko

szыtkы ‘wszyscy’. To tot szыtkych druż-
biw ne może... IP13 → wszыtkы

szыty ‘szyć’ ◪ A ďiwkы już potim szыły 
bľuzkы PW12. Piznisze już dełykatnisze szыły 
takы kapotы IP13. Babы szыly gaczы, koszeľu 
JS18. Tam byƚa taka krawcowa, że ona toty 
spidnyczkы nam szyƚa, pľisuwaƚa, takы totꞌы, 
tak tu sznurkы dawaƚa, o, to mы tam nesƚy do 
nej, kto, kotra ďiŵka choťiƚa ƚadne. Byƚy taky h 
nas, szto i szыƚy MK20 Zrobyƚo sia sukno ï z toho 
potim dawałi szыtï sï takы huni OK21. Na zimu 
to si szыłi szapkы takы. Szыłï koszeľi, pere-
ważni sami rukami szыłi. Chto maƚ maszыnu, 
to szыƚ maszыnom. Tam jenna szыƚa HW25 
→ popryszыwaty, poszыty, wszыty ◮ ‘szyć 
– o kierpcach’. I szыłi kierpci nazywałi, bыłi 
i takы, szto znaƚ szыti, szыti takы. Samy szыłi, 
a ne każdyj znaƚ, nasz, mij tata znaƚ szыti toto 
OK21 → kierpci, poszыty, wszыty, zoszыty 

szыtыj ‘szyty (fabrycznie)’. Persze ne bыƚo 
takych ƚachiw szыtыch, poƚotna kupuwały 
i szыły samы PW12

szыwkыnia ‘krawcowa’. Bыłï szywkyni, szto 
szыłï, szto znały na maszыnach szыtï PW12

Ś

ścina ‘ściana’. Obraziŵ bыƚo ciƚyj szereg od 
ścinы do ścinы PW12. Ściny biłyły, już nowы 

ścinы to już biłyły wapnom IP13. Derewo 
stawľaly jedno na druhe na ścinu JS18. Już 
dalsze iszƚa ścina, naczyt sia ścina, belkы 
znaczyt sia, jedna nad druhou, ścina byƚa, 
no TW22. Pościl, takы ƚawkы koƚo ścinы, 
het byli, derewianы HW25

ściuka ‘motek; gotowy zwój przędzy odda-
wany do tkacza’. I toŵdy sia znimaƚo z toho 
motowyƚa, suszыƚo sia tak o, i jak bыły dwa 
totы takы skrutkы, to bыƚo piŵ ściukы. Adyk 
tыch ściuk byƚo abo trï, abo sztыrï, jak chto 
napriaƚ, treba bыƚo znati szыtko toto kilko 
pustiti na osnoŵu PW12

ścius ◈ kosyty na ścius/do ściusa ‘kosić 
na ścianę (aby zżęte zboże oparło się o ścianę 
jeszcze nie skoszonego’. Byƚo żыto welykie, to 
musyt tak do ściusa kosyty, na ścius, na toto: 
zerno stojaƚo, o iszoƚ z toj storonы i kosyƚ, 
i ono tam padaƚo, tak sy kus pochylyƚo, iszoƚ 
ze [!] serpom i na snopkы skƚadaƚ JS18. Ne 
kosiƚ ta jak na bik, żebы na waƚok letiƚo, tilko 
kosïƚ na zerno, na ścius tak OK21 

ślepыj (?) ‘ślepy’. Chto to źľe wiďiƚ? No 
to śľipyj, śľipyj, ślepyj jo, ślepyj, tak jak po 
naszomu tam ne „i” lem „e”: ślepyj, jo K-1

ślid ‘ślad’. Ma takie jakysy śľidy tam [na 
twarzy] K-1

ślidity ‘śledzić, obserwować’. Tot szto 
chodyƚ, tak śľidiƚ IP13

ślif zob. szlif
ślipыj zob. ślepыj
ślub zob. szlub
ślusar ‘ślusarz’. Ślusar IP13
śmich ‘śmiech; żarty’. Prajnikы dawałi, to 

jes tak na pamiatku, na śmich IP13
śmijaty sia ‘śmiać się’. To dawno sia śmi-

jały. Tot chƚopec jak pryszoƚ tam, tak sia śmijet, 
zaśmijaƚ. To szыtko zaproszaƚ na zaswatki, 
to sia śmijały, że tam z peredu od telat IP13. 
Śmijały sie, że: szapka barania ne sƚuchaƚa 
kazania, treba do nij plunutï i o zemľu buch-
nuti HW25 → pośmijaty sia, zaśmijaty sia

śmiło ‘śmiele, odważnie’. Śmiƚo wszыtko 
radyt cy tam szto K-4
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śmiłыj śwato

śmiłыj ‘śmiały, odważny’. Śmiƚyj, śmiƚo 
wszыtko radyt cy tam szto; ej to śmiƚy. Cy 
śmiƚa ďityna jes taka K-1

śmiszkы ‘żarty’. Take śmiszkы sy robyły 
MP23

śmiszno ‘śmiesznie’. Bo bym sia wyrazyƚ 
kus śmiszno IP13

śmitia ‘śmiecie, resztki’. Żoƚib popid totu 
drabynu, i tam toto śmitia hpadaƚo PW12 
→ stajnia

śnidania ‘pierwsze śniadanie’. No to szto 
jiły? Śnidania – bandurы PW12. Śnidania byƚo, 
a poťim byƚo peredpoƚudne JS18 → jidżыnia

śnih ‘śnieg’. Letyt śnih, abo padat śnih, 
rozmajiťi. W ľiti śnihu ne je PW12. Bыƚa 
buda z czatïnы, żebы ne kuryƚo śnihu IP13. 
W zymi śnih AK20

śpic zob. szpic
śpilka zob. szpylka 
śpiw ‘śpiew, śpiewanie’. Mi już ne wыchodyt 

śpiŵ, ne wыchodyt PW12. Tam na weczer bыƚ 
śpiw, ohni kƚały IP13 ◪ Hneskы sia już wszыtko 
mynuƚo, i koƚыskowы nïchto ne zna śpiwaty. 
Any wesiľnы ne znajut, any koƚыskowы ne 
znajut, ne znajut śpiwaty ľude. Ne majut daru 
do śpiwu teperiszni ľude, ne taki dar majut 
jak dakoly. Daŵno maly ďiŵczata, chƚopci dar 
do śpiwu, taki dar od Boha dany, i śpiwaly 
krasota, a teper jakysa werstwa nastaƚa, szto 
ani ne chotiat śpiwaty, a ne je takoho żebы 
wczyƚ śpiwu. Bo żebы bыƚ takij rejent, żebы 
organizuwaƚ i wczyƚ, to może by sia nawczyƚy. 
Bыƚ takyj chto wczyƚ, ale cerkownoho choru, 
a świtowoho ni. A świtowoho to tak samy, tak 
pomeże sebe. Chodyly do cerkownoho choru 
ďiŵczata i chƚopci, i tak już toho sia naw-
czyly. Znaly rozuczyty i hoƚosы już, i śpiwaly 
ƚadni. Dwa i na try śpiwaly, rozmajiťi śpiwaly. 
Najbilsze tam na dwa tam bыƚo. A teper ne, 
nykoho tam... Ani ďiŵczat ne je, a chot i sut, 
to ne śpiwajut, ne majut ochotы do śpiwu, ne 
majut daru do śpiwu PW12

śpiwania ‘śpiew, śpiewanie’. Swaszkы, szto 
do śpiwania, szto śpiwajut JS18

śpiwanka 1. ‘piosenka’. Ja tak maƚa na 
mysly taku śpiwanku, piśniu cerkoŵnu jem 
zaśpiwaƚa MK20. Bude pyƚ, byƚ, jak tota śpi-
wanka MP23. Byƚa taka, szo wcaľi ne znaa 
śpiwaty, a każdu jednu śpiwanku znaa K-1 
2. zob. pryśpiwka 

śpiwaty ‘śpiewać’. Ne znajut śpiwaty 
ľude PW12 ◪ Śpiwały tak na chrestynach 
jak i na wesilu wszыtko PW12. Chƚopci pry-
szły, a ďiwkы kopały hłïnu, to bыƚo śpiwałï. 
Może pani zna abo czuƚa o tim jak śpiwały: 
„Ïdut żeńci żыto żaty, taj zabyły serpy wziaty, 
serpy wziały, chľib zabyły, takы totы żeńci 
byƚy”. Piseńkы takы śpiwały, to ne można 
bыƚo peresƚuchatï IP13. Żałï no ji tam sy śpi-
wałi si, o OK21. Pasły ďity korowы takы tam, 
jedno maƚo desiat rokiw, druhe dwanacet, tam 
sztыrnadced najwyżej, desiat, i to do kupы 
sy śpiwały. Persze barz śpiwały na połï, barz 
a barz, teper nichto ne śpiwat. I desi weczerami 
zïszƚy sia chƚopci na seľi, śpiwały sobi. Śpiwali 
piśni rużnы. Łem tak, h piatnycu ne śpiwali, 
w seredu, bo to pereważni totы weczirkы to 
bыłi h pości HW25 → koladnykы, odśpiwaty, 
pasty, pereśpiwaty

śwaczenыj ‘święcony, poświęcony’. Naj-
persze sia toj proskurkы śwaczenoj ziƚo MK20

śwaszczennyk ‘duchowny, ksiądz’. Zakły-
kały śwaszczennïka, pośwatyƚ, pokropyƚ tam, 
ï molytwu jakы tam małï no OK21; też 
świaszczenyk. I teper chodyt świaszczenik 
po tim Wodoswaciu, po tim Jordani PW12 
→ ksiondz

śwatkuwaty ‘świętować’. Na Ristwo? No 
nycz ne robyƚy, śwatkuwaƚy. Światkuwaƚy my 
try dny śwat, maƚuy try dny śwat. Byƚ Śwatyj 
Weczer. Piznisze, w noczы, my iszƚy do cer-
kwy, nabożeństwo, na druhyj deń Śwat i treťi 
deń Śwat śwatkujeme, try dni mame MK20

śwato 1. ‘święto’. Toto kupcze poƚotno, to 
byƚo tiľko na śwato. Czasom bыły zaraz jak 
oksztyły [!] ďitynu, a czasom aż na piznisze 
bыły, abo dagde jakoho śwata PW12 ◈ riczne 
śwato ‘dzień patrona miejscowej cerkwi’. Tam 
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śwatyty świżыj

na Mïchaƚa śwato jest, takie riczne MK20 
2. śwata lmn. ‘święta’. Tisto bыƚo, jak zwыkľi, 
tisto, śwata PW12 → Zełeny Śwata

*śwatyty zob. pośwatyty
śwatыj ‘święty’. Obrazы bыły, rozmajitы, 

wszыtkыch śwatych bыły PW12. Śjaty obrazы 
AK20 ◈ świate kniżkы ‘książki nabożne’. 
Takы łemkowsky szto kniżkы, kniżkы śwate 
take MP23 

Śwatыj Weczer ‘Wigilia Bożego Narodze-
nia’. ◪ Byƚa weczeria na Śwatyj Weczer. Tisto 
bыƚo, jak zwыkľi, tisto, śwata. Tiż tak hoto-
wyły rozmajite, tak jak, jak powidam, i hribы, 
i kesełycu, ï horoch, ï bib, ï kutiu , ï bandurы, 
i kapustu... Cosi maƚo bыti dwanadcet straw. 
A w noczы iszƚy do cerkwi i tam byƚo nabożeń-
stwo, odprawľaƚo sie, ľudy ïszƚo mnustwo [!] 
do cerkwy tak, że cerkow bыƚa zapownena tak 
jak, że sia ani ne mistyły, bo to byƚo ľudy duże. 
Pregonina tam druhe seƚo bыƚo, to iszcze ľud[y] 
i z Pregoniny i z Bortnoho, tak że ľudy bыƚo 
barz duże PW12 ◮ No światkuwaƚy my try dny 
śwat, maƚy try dny śwat. Byƚ Śwatyj Weczer. 
Śwatyj Weczer piznisze, w noczы, o dwanastyj 
hodyni my iszƚy do cerkwy, nabożeństwo, na 
druhyj deń Śwat i treťi deń Śwat śwatkujeme, 
try dni mame. Robyƚo sia riżne jidƚa, dwanajciet 
straŵ: i bandurkы, i keselycia, i rużny borszczy, 
i ryba, i horoch i bib, i fi zola, no rużne takie, 
tak, żeby toho byƚo, a to byƚo jidƚa, o. Keseƚycia. 
Iszczy oľij, oľijom sia mastyƚo, oľijom no MK20. 
Gadania. Jakyse byƚo gadania, byƚo no. Bo jak 
mы sia iszƚy na Śwatyj Weczer mыty na dwïr, 
do strumыka tak, to takie byƚo gadania. Jem 
pryszƚa, to sia nabraƚo wodы, i to pisku ï: „tы 
bыstra wodyczko, omыwasz pisok i kaminia, 
omyj że mene ot wsioho boľinia” – a od boli-
nia, od choroby, no. To takie byƚo, to mы sia 
mыƚy w poťiczku. Joj! Jaka to byƚa raďist jak 
mы bosy leťiƚy do toho poťiczka kawaľczyk 
takï, jak do toho pƚota, bosy i pomыłyzme 
sia, i towdy prychodyme do chыży, toŵdy 
za sťiƚ, i sia weczeriaƚo Śwaty Weczer MK20 
◮ Jak mы poweczeriaƚy, jak my już na śwatyj 

weczer, znajete, poweczeriaƚy, tak braƚ tato 
taky rucznyk, taky lenianyj, braƚ chľib. Chľiba 
zo stoƚa dawaƚ wszytki ťij chudobi, chudoba, 
o, dawaƚ chudobi no, po kawaľczyku. Korowi, 
teľatu, bыczkowi, uciam, koniowy, no. Po 
kawaľczyku, byƚo takie, no MK20 → koladnyky 

świaszczenyk zob. śwaszczenyk 
świckыj ‘świecki, nie cerkiewny’. Mы śpi-

wały ne takы świckы, łem takы piśni cerkoŵnы 
PW12 → świtowыj

świczka ‘świeczka’. Korowiar... na każďij 
hoƚuźci świczka JZ22. Świczky robyƚy PK23. 
Świczky z wosku robyƚy? AK. 

świdczыty ‘świadczyć’. Kotren chotiƚ nosyty 
bajusy to znaczy sie, to świczyƚo o tim, że ne 
chocze na kawaľerku ïtï TW22. Faľszыwi 
świdczyt K-1

świerżojane ‘mieszkańcy Świerzowej’. 
Kus kryczały, bo śwjerżojane wychodyły, bo 
tam ne rosły (hribы) tak IP13

świt ‘świat’. To jes jakbы inczыj świt IP13. 
Takyj czas bыƚ, takyj bыƚ świt TW22. Hoƚyj, 
jak sia hrodyƚ na swit MP23 ◈ tilkыj świt 
‘daleko’. Ałe pisze chodyły ľude (do Gorłyc), 
tiľky świt PW12 

świtowыj ‘świecki’. Śpiwaƚo sia pry ťim ï 
takы piśni cerkoẘnы, i takы świtowы. Bыƚ takyj 
chto wczyƚ, ale cerkownoho choru, a świtowoho 
ńi. A świtowoho to tak samy, tak pomeże sebe 
PW12. Śpiwali piśni takы cerkownы i takы 
świtowы, jak hwariałi HW25 → świckыj

śwityty ‘świecić’. Misiać śwityƚ. Śwityły to 
lampom, ja pamiatam, no OK21. Śwityƚyzme 
takыmy szkipamy PK23

śwityty sia ‘świecić się’. De sia bude swityƚo, 
tam zajd! Wydysz: śwityt sia IP13

świżыj 1. ‘świeży’. Jak zoraƚ kawalec, to 
sijaƚ zaraz, bo ľipsze do świżoj zemľi posi-
jaty JS18. Kożdyj den rano świżyj byƚ (chľib). 
Jak sie jafyr nazbyraƚo, no to treba byƚo ich 
nesty świżych MK20 2. ‘o powietrzu: czysty, 
świeży’. Byƚy i hrybы, i woda dobra, i wsio 
bыƚo, tak czysto powitria, tak czyste świże 
powitria MK20 
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ta tela

T

ta1 1. ‘i, też’. Ta iszcze totu wożnycu to bym 
wkazaƚ. Ta ona byƚa gorłycka pani jakыsa 
IP13. 2. ‘no, ale’. Ta daj ty że spokij! IP13 3. 
‘to, no i’. Tela maƚe, że dakomu ne chotiƚo 
chowaty, ta zdochƚo. A to noczы korotkы, 
ta pereśpiwaƚy prawi ciƚu nicz IP13. Moja 
mama pryszƚa do kraju, ta ji sia ożenyƚ mij 
nianio MP23 4. ‘przecież’. No ta ne prawdu 
powidasz MP23

ta2 ‘tak’. Maszыnkamy ne zberały ta jak 
teper tыma maszыnkamy IP13. Ta jak ďity 
witcia pidskubujut z hroszы MP23 → tak

tabłyczka ‘tabliczka (na ktorej pisano 
w szkole)’. Żadnыch knyżok ne bыƚo: zoszыt 
ï tabłyczka. Iszczы tabłyczku zme mały na 
perszyj, na druhyj rik to, że na tabłyczkach 
pysały PW12 

tady ‘tu (oznaczenie kierunku)’. I takы sińci 
byly, prysinkы i tady sino sia nosïƚo tam JS18

taj ‘i’. Taj na zimu to si szыłi szapkы takы, 
z moƚodыch barankiw, sie nazywaƚa szapka 
barania HW25

tak1 ‘tak’. Tak, kosyły kosami, ï na waƚkы, 
snopы MP23 

tak2 ‘tak, tak właśnie, w taki sposób’. Tak 
jakosi biłyły toto. Tak maƚ choƚośni tot jak i tot 
PW12. Tu desï bыƚa tak partycia wyrobłena. 
To tak i bыƚo IP13. Tak toty szpary ľipyły i tak 
biłyły MP23 ◈ tak zwanыj zob. zwaty → ta 

tak3 na końcu zdania ‘o tak, tak właśnie’. 
Baba małï i warstat, szto poƚotno robyły, tak. 
Trea bыƚo maty piat szist ľiter kropkы, tak 
IP13 → i tak, ta, takы 

take ‘tak, tak właśnie, taka sprawa, taka 
rzecz’. To takie tu z Biľanky prychodyƚ tu Ste-
fanowskyj. No to takie byƚo IP13. Takie bыƚo. 
I takie MP23 ◈ take takыch ‘w końcu, a więc’. 
Take takыch, znachorы lude pereważno bыły 
IP13 

tak... jak... zob. jak
taksiwka ‘taksówka’. W Gorłyciach bыƚ 

jeden rower, jedna taksiwka IP13

takы ‘w ten sposób’. Takы dokoƚa sia drow 
nakƚaƚo [wokół chyży] ï żebы suchы bыły 
IP13 → tak

takыj ‘taki, taki właśnie’. (Koraľi) czerwene, 
i takы żowtiawe, i biƚe, i rozmajite nosyły 
PW12. Bыłï ï takы majsztrowe, ï takы gaz-
dowe, kotry chotiƚ maty czыstyj spokij. Koƚo 
peca bыƚ takyj carok. Takyj szto sia żenyƚ... 
Jak taku jałycu stiaƚ, to naupaƚ [gontów] IP13 

takыj siakыj ‘taki siaki’. Ona wse mu 
szturkne, że Rusin to takyj, to siakyj. Budut 
ciukaty: ty taka, ty siaka MP23 

tam określenie miejsca ‘tam’. Tam mały 
take stajankы. Teper tam [w nowych pie-
cach] ne je kapy. Tam jest taka powaƚa. Pid 
tom doszkom to zwanyj zapecok – tam kurы 
bыƚy. O tam jest, o IP13 

tamtot ‘tamten’. Tamtot zna czarы. Tamtu 
stajniu to postawyƚ sam. Jak oraƚ skƚadam to, 
to oraƚ tamtot zahin. Od tamtych rokiw do 
teperisznich rokiw. Pec bыƚ w tamti chыżы. 
Pamiataƚa tamte czasы IP13

tancuwaty ‘tanczyć, tańcować’. H boji-
sku tancuwały. Powidż jak-ïs tancuwaƚa! 
IP13. Kotre znaƚy, ta dobri tancuwaƚy MK20 
→ hulaty, zatancuwaty

tanec motanыj zob. motanыj tanec
tarkastыj ‘pstry’. Jak bыƚ tarkastyj to Armyj 

bыƚ [wół]. Tarkastyj to znaczыt czerwene 
i biƚe, to tarkastyj sia nazыwaƚ IP13 

tartak ‘tartak’. Tartakы robyłï [‘były 
czynne’] IP13

tata ‘ojciec’. I szыłi kierpci, mij tata znaƚ 
szыti toto OK21. Mama moja szыłi tatowï 
koszeľi HW25 → nianio

tchir ‘tchórz (zwierzę)’. Bыƚy tchori PK23
teczы ‘ciec’. Oľij tiuk PK23 → poteczы
tela ‘cielę’. A ja maƚ na prodaj teľata, to tam 

marne groszы za tote telata pƚatyły. Tela maƚe 
IP13. Po kawaľczyku chľiba korowi, teľatu, 
bыczkowi MK20. Sia dojiƚo i tela pje i już 
MP23. Zarizały dakoho barana abo takie teľa 
HW25 → telatko [Odgłosy]. Teľata muczat, 
teľata beczat, no teľata beczat ťiż tak PW12
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telaczыj terty 

telaczыj ‘cielęcy’. To bыły telaczы klagы. 
Telaczы, jak sia tela zabïƚo MP23

telatko zdrobn. ‘cielątko’. A na mist kłały 
telatko jak sia wrodyƚo, to tam hrożi mały 
– telatko byƚo IP13. Jak maƚy teľatka, rizaƚy, 
to bыƚa taka, ryndzka sia zwaƚa, w seredyni 
tam maƚo takie toto MK20 → tela 

tełyty korowu ‘odbierać cielę jak się 
rodziło (?)’. Duże mia kłykały lude tełyty 
korowы, jak sia tela rodyƚo IP13

tełyty sia ‘cielić się’. Teƚyt sia korowa PW12. 
(Korowa) jak maƚa rodyty, to sia bude tełyƚa 
IP13

temno ‘ciemno’. Ono pereważni takы temny 
(koľor) robyły, pereważni temno, to zełenyj... 
OK21. Ja nehoden pity, bo temno JZ22. Bude 
barz temno HW25

temnыj ‘ciemny’. Nabraƚo takoho koľoru, 
jakыj bыƚ; takы temny robyły OK21

temria ‘ciemność’. Do dwanastoj hodinы 
priały, ta po temri, chto tam maƚ lampu jak 
hneska HW25

teper ‘teraz’. Teper ľudy sijut pszenycu ï 
żыto PW12. Ja teper kus wrizaƚ gontiw tu 
na strichu. Powidż teper tы! IP13. Towdï sia 
i ohurkы rodyły, a teper sia ne chotiat rodytï 
szoś OK21. Dakoły starszy nazywały inaczy, 
teper mы nazywały tak choćjak TW22. Sywyj, 
a teper tы sywyj MP23 ◈ do teper ‘do teraz, 
do dziś’. Bыƚa krыta chыża w Sankowi, to do 
teper bыƚa IP13 ◈ teper aż ‘dopiero teraz’. 
Teper aż ľude już muruwane [domy mają] 
IP13. Teper aż zabawy roblat MP23 → teperky

teperisznij ‘teraźniejszy, dzisiejszy’. Ne 
majut daru do śpiwu teperiszni ľude PW12. 
Od tamtych rokiw do teperisznich rokiw IP13

teperky ‘teraz’. Jak ja pamiatam to już 
żeľizny bыły pƚuhы, takы jak i teperkы je, 
łem że teperkы już sia ne ore tyma pƚuhamy 
AK20 → teper

teplijsze zob. tepło2

tepło1 ‘ciepło’. W marci prïszƚo tepƚo OK21; 
st. wyż. teplijsze. Naokrutyƚ to onucz, ta byƚo 
tepľinsze [!] JS18

tepło2 przysł. ‘ciepło’. Wszytkomu tepƚo 
bыƚo [koło pieca]. W nas jes wse tepƚo IP13. 
Chľib sia wyniaƚo, tam byƚo tepƚo iszczy MK20; 
st. wyż. teplijsze. To łem sia pałyƚo, żeby 
tepľijsze byƚo IP13

tepłыj ‘ciepły’. Praƚa baba na poticzku, 
wziaƚa si wodu tepƚoj IP13. Postawyƚy moƚoko, 
zaraz tepƚe MK20. Soƚodkie, tepƚe moƚoko 
MP23

terełyk ‘talerz, talerzyk’. Tereƚyk no, tereƚyk 
toto, szto sia jist z toho tereƚyka, szto hosty 
jidiat, znajete, szto dla hosťi sia daje, to tereƚyk, 
ja już tak każu wszыtko po lemkiŵskï. Myska to 
weƚykie, a meńsze – tereƚyk. Tereƚykы. Wziaƚa 
tereƚek takyj, pomedży ludy hroszy pozberaƚa 
MK20; też terłyk. Terłykы, mïskы, fszыtko 
AK20. Na terligu [!] – tak dawno zwały, żinky 
nesły na terliku masƚa, sыra HW25

terezwыj ‘trzeźwy’. Jak jes terezwyj, no to 
szыtko zrobyt, ale jak jes pyjak, no to szto win 
zrobyt? JZ22. Chto sia napyƚ, ta fest śpiwaƚ, 
chto byƚ terezwy ta iszczy hola, hola K1899

terkы ‘owoce tarniny’. Terkы na ternyni 
JZ22. Wszыtko, naet terkы z ternia zberaly K-4

terło ‘tarka’. Treba byƚo terty na terľi totы 
bandurkы MK20

terłyk zob. terełyk
ternawkы ‘rodzaj śliwek’. Ternaŵkы to 

takы byly dos terpkы totы K-4
ternyna ‘tarnina’. Ternyna to maje takie 

o, z toho roblat wyno, z nioj JZ22
terpeływыj ‘cierpliwy’. Bыƚ terpelywyj 

PW12 → terpity
terpity ‘mieć cierpliwość’. Rypaly totu 

chыżu tak, szto stuďin bыƚa, no, ale jak chtosy 
bыƚ terpelywyj, ta terpiƚ, daly mu tam, zƚożyƚy 
sia na naft u PW12 → terpeływыj

terpkыj ‘cierpki’. Ono ne bыƚo dobre, takie 
bыƚo jakesi terpkie toto kisto [z orkiszu] PW12

terty 1. ‘trzeć, ucierać’. Szczit... kƚaƚo sie 
totu ŵoƚnu na totы drotы, a druhy drotы bыly 
ta jakby na ťim o, i tak sia o terƚo PW12. Terły, 
skreptały, terły, ï pekły zwanu adzыmku IP13. 
Treba byƚo terty na terľi jich, totы bandurkы 
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teruwaty tilko

MK20 2. ‘nacierać’. Jak kin dostaƚ kolku, no 
to terly i perewodżaƚy PW12 → poterty

teruwaty ‘terować, tu: zaprawiać, konser-
wować ropą naft ową’. Tam bыƚo żrudƚo ropy, 
to win toto [gonty] teruwaƚ IP13 → zate-
ruwaty

terynna szыba zob. szыba 
tesaty ‘ciosać, ociosywać’. Ja mam ï sze-

rokyj topir, szto sie tesaƚo IP13. Persze tesaly, 
bo to musyt bytï derewo otesanï JS18. Derewo 
tesałi takы hrubszы, pereważni sosna OK21. 
Tesaƚy derewo na takы o, hrubы beľi i na 
uhƚa stawyƚy totы chыżы PK23 → otesaty, 
protesaty, zatesaty

teść ‘teść, ojciec żony’. A u teścia posywiƚa 
tam baba MP23 → teścio 

teścio 1. ‘teść – ojciec żony’. Mij muż do 
moho niania ťiż tak radil, że to jest nianio, 
a tak „teścio” to on tak już poza oczы jakbы, 
no PW12 2. nowsze ‘świekr – ojciec męża’. 
Moho muża nianio – teścio; ja nie choťila powi-
daty teścio, lem jem powidala tak jak i muż: 
nianio PW12. Teścio i teścioŵa AK20 → teść

teta 1. ‘ciotka – siostra matki, dziś też 
żona wujka’. Wujko i teta PW12. Teta to ses-
tra mojoj mamы AK20 2. ‘wujanka’. Moho 
muża sestra, no to ďitï moji nazywaly teta 
PW12. Moja teściowa... na ťij Huťi, odkaľ 
onï pochodyƚa, ne zwaly „teta” jak w nas, 
lem „tiutka” K-1

tiaharok ‘ciężarek’. No to bjut tam jakosy, 
jakysy tam bыly takы tiaharkы, szto tam desi 
toto chodiƚo jakosï PW12 → stupa

tiahaty ‘ciągnąć’. No ji brały wszыtko i tia-
hały tu na zachid IS23 → tiahnuty

tiahnuty 1. ‘ciągnąć’. Tiahly za chwist 
toŵdy, tiahly barz PW12. Borona bыƚa ï 
tiah kin. Treba bыƚo w korbïsku tiahnutï. 
Sztyry woƚы tiahły IP13. Dwoje w jedni sto-
roni korbы, a druhыch dwi osoby w druhïj, 
i tak tiahły bez den OK21. Tu wereteno tiahƚo 
HW25 → natiahnuty, tiahaty 2. ‘wyciągać’. 
Zo studni naberaƚy, no i treba byƚo ťiahnuty 
MK20 → prytiahnuty, tiahaty, zatihaty

tiamka ‘pamięć’. Dawno woƚamy lude 
robyły, piznisze, iszczy za mojej tiamkы, ťiż 
robyłi kus, ałe to już mejsze IP13. Tak za 
mojoj tiamkы, to już sia uberaly do ubrania, 
ale rańsze iszczy ta chodyly i h huniach JS18 
→ pamiat

tiamyty ‘pamiętać’. Ja sam tiamľu, jak 
jem moƚoƚ doma IP13. Ja już tiamlu pec JS18. 
Poŵmeraly tak, że ja ne tiamlu, i baba i ďido 
MK20. Ja nycz ne tiamľu MK20. Jak można 
ne tiamyty? MW23 → pamiataty, zatiamyty

tiaty ‘ciąć; rąbać, wycinać’. Mały takыj 
warsztat, to tiałï z takoj jałyci piwmetrowoj. 
Takы beloczkы tiały. To (ľisы) tiały bez dwacet 
rokiw, ta już trydcet piat rokiw tiałï OK21 
→ protiaty, prytiaty, wыtynaty

tiaża ‘ciąża’. Ja bыƚa w tiaży z sыnom MP23 
→ hruba żinka

tiażko 1. ‘ciężko, z wysiłkiem’. Lude tiażko 
pracuwaƚy. Tiażko bыƚo moƚoty. Tiażko żыty 
IP13. Tiażko bыƚo, straszni tiażko, o-jo-joj, 
nie chce sia mi pryhaduwatï HW25 2. przen. 
Duże ťiażko za naszym seƚom MK20

tiażkыj 1. ‘ciężki’. Do cerkwy mały takы 
czerewikы, takы tiażkы czerewikы PW12 2. 
przen. ‘ciężki, trudny’. To bыƚa robota tiażka. 
Tiażke byƚo żыtia PW12. Orałï dawno bыkamï; 
to byƚo tiażoƚe, to bыƚo tiażke IP13. Tiażka 
rob... praca bыƚa OK21 3. ‘mroźny’. Cy zimы 
bыły barz tiażkы, cy szto? WP12. Ne takы tu 
zimy bыłi barz tiażkы OK21 ◈ tiażkыj samo-
chid ‘ciężarówka’. Dwa tiażke samochodы, 
szto wozyły ropu IP13 → tiażołыj

tiażołыj nowsze (indywidualne?) ‘ciężki’. 
Orałï dawno bыkamï; to byƚo tiażoƚe, to bыƚo 
tiażke. Ï takie byƚo tiażoƚe żыtia. Byƚo tiażołe, 
bo treba bыƚo korbi tiahnuti IP13 → tiażkыj

tilko (i tiłko) 1. ‘tyle’. Jedna taksiwka ï 
dwa tiażke samochodы, szto wozyły ropu 
– tiƚko bыƚo maszыn. Ja powim tiƚko, że tu 
każdyj jeden byƚ fachowcom. W mojim żыtiu 
sia zminyƚo tiƚko. IP13. Jak już sia ji mistyƚo 
tilko do ruk, no to towdï już bыƚ snopok OK21. 
Jak pryszoƚ tot tu już czas, robota z łenom, 
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tilkыj tohꞌo

tiƚko bыƚo hƚadżыnia, tiƚko wszыtkoho, tiƚko 
robotы – straszne MP23 2. ‘tylko, ale’. No ja 
tiľko budu mih, to ja powim IP13. Onï ne 
byłï fudamenty takы jak teper, tilko kaminia 
pid sztыri uhƚa. A tu tiľko jedna wyszыwała 
nasza susida tu o OK21 3. ‘jedynie, tylko’. 
Tiƚko tu maje bыtï otwir, tiƚko maje bыtï do 
toho. Dawno za Austryji tilko woƚamy lude 
robyły. Nïchto ne buduwaƚ tak, żebы muru-
wanu chыżu stawyƚ, tiľko stawyƚ takie jak ja 
IP13 → łem

tilkыj zob. świt
tiłna [w wymowie też tiuwna, tiuna] 

‘cielna’. Tiłna, tiłna, a jak maƚa rodyty, to sia 
bude tełyƚa IP13. Tiłna, tiłna MP23

timia ‘ciemię’. [Kury?] Zabywały, zaby-
wały, no. To sokыrkom po timi... OK21

tisnuty ‘cisnąć, przyciskać (też przen.)’. 
Dusïly toto tak o, rukamy ťisnuly PW12. Ï 
tam jedno cy dwoje paciatok chowałï tak dla 
sebe, a już jak kohꞌo tam bida tisnuƚa, no to 
prodaƚ OK21

tisto [wymowa zwykle: kisto] ‘ciasto’. Takie 
bыƚo jakesi terpkie toto kisto. Tisto bыƚo, jak 
zwыkľi, tisto, śwata PW12. Treba misyty ta jak 
kisto na haluszkы PK23. Kisto tam robyƚy K-4

tiszыty sia ‘cieszyć się’. Driżdżi kupuwały, 
paczku driżdżi, to już sia tiszyłi. Lude tak 
tiszыƚy sia IP13

tiuwna zob. tiłna
tiż ‘też, także’. Tiż bыƚa Łemkыnia. Sukonne 

było ťiż, ałe już tak jakbы kurtka PW12. Krыły 
gontamy ťiż IP13. Len sijaly ťiż JS18. Aľbo 
ziaƚy mukы, tak, i ťiż dobre bыƚo, no MK20. 
Burakы sadyłi ťiż tak dla chudobы OK21. 
Win ma ťiż osmero ďity MP23

tkacz ‘tkacz’. Totы tkaczы uo bыły. Byly tkaczы 
ťiż takы, szto robyly toto. Robyƚy, a piznisze jak 
wыrobyly, bыly stupy tu w Śwatkowi PW12

tłumacz [wymowa: tumacz] ‘tłumacz’. 
Nimec wysƚuchaƚ, maƚ tumacza IP13

tłumaczыnia [wymowa: tumaczыnia] 
‘tłumaczenie (się)’. Ja sy dumam tak: ta szto 
to ja mam do tumaczыnia? IP13 

tłumaczыty [wymowa: tumaczыty] 
‘tłumaczyć’. Oni tumaczыłi, że czƚowek, 
jeden ma takyj sylnyj zrik, że win, że uod 
nioho może toho (wrokы) dostati OK21 
→ wыtłumaczыty

tłustыj [wymowa: tustыj] ‘tłusty’. To (oľij) 
bыƚo takie tuste... tustыj bыƚ OK21. Uci majut 
barz tuste moƚoko K-4

tłuszcz [wymowa: tuszcz] ‘tłuszcz’. I tam 
cebuľkы, tuszczu, i wыmiszaƚo sia MK20. 
Takym nożom zberaƚo sia tuszcz, bo tam pid 
skorom tƚuszcz jest PK23

to 1. ‘to, wtedy’. Już wyďiƚa, że czыsta 
woda ide [z wypranej odzieży], to wtodï już 
postawľaƚa na bik OK21 2. ‘to, a więc’. A żebы 
pruczejsze, to wjo! To mu daƚa toho moƚoka, 
win tak zakosztuwaƚ, o. A tak to persze, to 
bыkы. Szkoda że ja swoju kurnu chыżu ne 
łyszyƚ na muzeum, to bы wartaƚo IP13 ◈ to... 
to... ‘to... to...’, ‘albo... albo...’, ‘czy... czy...’. To 
stełyły to sino, to soƚomы, no OK21 

toczыty ‘toczyć, obrabiać nożem (na 
tokarce)’. Wżыci były toczenы ŵszыtkы, 
derewiany, toczeny AK20

tohꞌo ‘tego tam’. Pośwatyƚ, pokropyƚ tam, 
i towdï sidały do tohꞌo, do meszkania. A koszeľu 
jak tohꞌo to ne, tak i ƚatałi czasami. Piźnijsze 
oni tohꞌo, piznijsze oni toto ƚatałi tыm. Jak już 
uważałi, że już tohꞌo [wymłócili], to perewer-
tałi na druhu storonu, i znowa po tim bïłï. To 
robyłi z sыra, no użыwałï duże, bo tohꞌo, bo tak 
ne kupuwałï jak teper kowbasy, miasa. Tam sy 
śpiwałi si o, prypowidkы powidały, takы bajkы 
jak tohꞌo OK21; też i tohꞌo. Krutyƚ, krutyƚ 
i tohꞌo, i sia mu zrobyƚo masƚo. [Żyto ozime] 
sia tak zapariƚo pid tыm pokrywom śnihu, 
i tohꞌo, ï hynuƚo. OK21. To Ruska opowidaƚa 
tu, tohꞌo MP23 ◈ i tohꞌo 1. na początku zda-
nia jako wskaźnik nawiązania ‘i tak, tak więc’. 
Nazywały forstы takы, forstы, no; i tohꞌo, ï tak 
ukƚadały potim OK21. Ï tohꞌo, ï ne kazaƚ mi 
sie wernuti MP23 2. na końcu zdania ‘i tak, 
i koniec, no’. Tam jedna bila toho, maszыnы, 
odberaƚa hrablami, ï toho IP13. Oni kupuwałi 
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toj torh

w browari, w tim, w miści, kupuwały w bro-
wari no ji, i tohꞌo OK21

toj ‘ten’. My toj oľij wżywaƚy h nas. 
Pryszƚa zyma, to my priaƚy toj ƚen MK20. 
Tot z Roźdźila, a toj z Wapennoho, a toj 
z Bodnarkы OK21 → tot

tołoka ‘pole niezorane, (wspólne) pastwi-
sko’. Jedno ľito pasły tam, sia zwaƚa toƚoka, 
a tam sia zwaƚa carïna, na druhyj rik pasły 
tam, znaczыt tam toƚoka a tu caryna bыƚa, 
tak o IP13. Toƚoka tam de pasły, a carïna tam 
de kosïły AK20

tonczыj zob. tonkыj
tonisij ‘cieniutki’. Teľatko zarizaly i tot 

żoƚudoczok on maƚ tonisi iszczy, bo to byƚo 
maleńke telatko, żeby jeszcze sino ne iƚo K-4 
→ tońkыj

tońkыj ‘cienki’. Pekły takы, oj takyj 
tońkyj chľib PW12. Chľib mama peklï tońki 
HW25; st. wyż. tonczыj. Na sztoden szыły 
już (nahawkы/gaczы) z takoho hrubszoho, 
a na neďiľu z tończoho poƚotna PW12; też 
tońszыj. Śpidnyci już nazыwały takы tońszы, 
prostы takы PW12. Rowok z jednej storony 
bыƚ hrubszыj, a druhoj storony bыƚ tońszyj, 
i z kotroj storony tońszyj bыƚ, to pasuwaƚ do 
toho roƚka [w goncie] OK21 → tonisij

tońszыj zob. tonkыj
topir ‘topór, siekiera’. Takyj zwanyj sze-

rokyj topir, ja mam ï szerokyj topir, szto sie 
tesaƚo IP13. Swyni zabywaly, daly h hoƚowu 
toporom JS18

topyty1 ‘wytapiać’. Teperkы soƚonynu topľat 
na smalec. Persze ne topyly, persze soƚonynu 
solyly PW12. Masƚo topïly K-4 → roztaplaty

topyty2 ‘zlewać’. Rizaly tam raz h liti tot 
miud, ale tak zo wszыtkom z tom suszom, 
i tak o topyƚy PW12 → wыtopyty

torh ‘targ, jarmark’. Byƚ torh, kupcowe, 
handľare kupuwaly JS18 ◪ Tiażke byƚo żыtia, 
daleko tak sia iszƚo. Chodyłï tu do Zmyho-
roda, tu bыƚ, takie mistoczko. Chodyły do 
Osika, ťiż bыƚo takie mistoczko. I dawno, 
dawno chodyły tu desi do Żdyni – byƚ torh, ałe 

dawno, to ne za mojej pamiati iszczy ta Zdynia 
byƚa. A do Osika to chodyły, jak już za mojej 
pamiatï. Do Zmihoroda, nawet ja sama bыƚa 
w tim Zmihorodi, ałe w Zmyhorodi tam, to 
ne bыƚo takie... maƚe misteczko, paru domiw 
bыƚo. (Chodyły) zo szыtkыm. Ï z chudobom, ï 
z kurom, ï z jajcom, ï z masƚom, ï zo wszыtkыm, 
zo wszыtkыm iszły. Szto mały na prodaj, to 
zo szыtkыm iszły. Groszы desi wziały i na 
daszto insze zas mu trea bыƚo to si kupuwaƚ, 
no. Takie jedno prodawały, druhe kupuwały, 
szto trea bыƚo. To szto treba bыƚo: i ubrania 
jakese, jakese poƚotno. Persze ne bыƚo takych 
ƚachiw szыtыch, poƚotna kupuwały i szыły 
samы. Ałe toto, toto kupcze poƚotno, to byƚo 
tiľko na śwato, a doma to byƚo swojej roboty 
szыtko. No spidnyci, spidnyci bыły takы, a toto 
opľicza jak nazywały, to byƚ lniane. W nas byƚo 
inaksze, a teper zas inakszy. Na pleczach to 
nius tak w płachti zawynene, ï nius do Gor-
łyc. Babы jafыrы nosyłi toty o, szto zberały 
takы czornы jahodы, to nosyły na pleczach 
w koszыku. To bыƚo ťiż stiľko dorohы, i nesƚy, 
nesły na pleczach. A z Gorlyc jak kupyły i ne 
bыƚo woza, to ťiż nius ci w rukach, ci na ple-
czach PW12. Na torh do Gorłyc. Chodyłi 
z korowamy z paciatmy z kińmy, w witorok 
wse, witorok. Bыłi specjalni takы torhowyci 
wełykы tam wyznaczene ï oni na tych torho-
wyciach prodawałï. To pisze, brałï korowu na 
motuz ï ïszłï, znam tam dwadcat kilometry, no 
już konia w wozi zapriƚ, a na korowы ne mały 
takыch prïczep jak hneska cy do samochodu, 
tyko prowadïłi poprostu, tam prodawały. Bo 
taka bыƚa, takыj torh bыƚ o, chto bilsze dast 
jak torhuwały, ale ta jak chodyƚo o swyni to 
ne, duże ne natorhuwaƚ, bo pryszoƚ riżnik, 
ony sia znały, ta jak obiciaƚ tam simdesiat cy 
piadesiad zƚotыch za totu sztuku, no to dru-
hyj, już bilsze ne daƚ. No i tak można bыƚo 
do weczera stojatï, a nareści musiƚ oddatï za 
to, szto dawałï, bo szto maƚ zrobyti, do domu, 
isty ne maƚ raz czym kormytï może, a dru-
hyj raz, ne maƚ za szto podatok zapƚatïti, no 
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torhowycia trafl aty sia

to musiƚ prodati, tak. No a z korowami bыƚo 
może leksze, bo z korowami bыƚo, ne bыƚo 
takoho, znate, żebы tak bыły zorganizuwany, 
jak totы riznikы bыły zorganizuwany OK21 
→ jarmak

torhowycia ‘targowisko’. Bыłi specjalni 
takы torhowyci wełykы tam wyznaczene, 
ï oni na tych torhowyciach prodawałï OK21. 
Piszłyzme do gospodы tam Tenerowïczka 
bыƚa taka, nie? Na torhowyci ona maƚa taku 
gospodu MW23

torhuwaty ‘targować (się)’. Takыj torh bыƚ 
o, chto bilsze dast, jak torhuwały, ale ta jak 
chodyƚo o swyni to ne, duże ne natorhuwaƚ 
OK21 → natorhuwaty, torh

torokы ‘frędzle (w odzieży)’. Pry tim 
kowniri [u czuhy] bыły torokы takы dowhы, 
o. Diwkы chustkы mały ïz torokamï, to jak 
wы nazыwate frendzlamï, torokы, [w] nas 
torokы, torokamï i takыm pid borodu PW12. 
[Czuha] bez płeczы maƚo takы, takы torokы 
nazywały, torokы na dolinu puszczenы, bez 
seredinu pasok bыƚ, a piznisze torokы bыli 
tak na dolinu OK21 

tot ‘ten’. Ľude same robyły toto. Tak maƚ 
choƚośni tot jak i tot. A tu dalsze bыƚo pro-
ste hładke i to sia nazywaƚa zapaska PW12. 
Już jak nabyły tot pec, to majszter piszoƚ tu 
z peredu. I biłyły, de tam byƚa zemla... tota 
pidƚoha. Totы Rusnakы tu IP13. Totы sztabы 
MP23 → toj

towar ‘towar, rzeczy’. Win ïszoƚ z towarom 
ï tu prodaŵaƚ, tam kupuŵaƚ towar zas IP13

towarysz kolega’. Takы towariszkы, towa-
risziw, towariszkы uo, swoji rocznicы, o [brano 
na chrzestnych] HW25 

towaryszka koleżanka’. Persze ne zwała 
„koleżanka”, łem towaryszka HW25

towczok ‘tłuczek, tu: do robienia masła’. 
Towczok z ďirkami. To bodenka, a to sia 
nazywaƚo towczok zdaje sia cy szto OK21

towczы 1. ‘tłuc, bić, uderzać’. Towkły 
z bilszыch takыch, z bilszych kamenej tow-
kły OK21. Skacze tak zaraz do dzecka, toŵcze 

i toŵcze, i dusyt, i rozmajiťi JZ22. Mama piszłi, 
ta to (połotno) tam namoczыłi h rici, mały 
taki prajnik i to towkłï HW25 2. ‘rozgniatać, 
miażdżyć, ubijać (len, ziemniaki)’. Bandurы 
toŵkly PW12. Stupa sia nazыwaƚa, to toŵkƚy, 
muka sia robyƚa z toho, to nohamy toŵk to. 
Tam tot stupeľ [!] byƚ okutyj tam żeľiza, żeby 
toto toŵkƚo. Bo derewo by ne toŵkƚo JS18. Tot 
ƚen sia zberaƚo, toŵkƚo MK20. Tot len toŵkƚy 
w takыch stupach PK23 ◈ towczы sobom ‘rzu-
cać się’. Kazaly, że sia sczemerïƚa, ona toŵdy 
sobom toŵkƚa, tak sia kaczaƚa, perewertaƚa 
straszni PW12 → natowczы, podtowkaty, 
postowczы, potowczы, roztowczы

towczы sia ‘tłuc się, rzucać się’. Daƚeko ity 
tak wtoŵdï koniowi, jak win sia toŵcze... aƚe 
jakbы sia toŵk, to bы ne wыtrymaƚ. Takie dostaƚ 
zatwerdżenia, taku kolku, szto straszni sia chotiƚ 
toƚczы, i wodyly johꞌo i szыtko dawaly PW12

towdi zob. towdy 
towdy ‘wtedy, wówczas’. Teper ľudy sijut 

pszenycu ï żыto ï desi sia rodyt, a towdy 
sia ne chotiƚo rodytï. W noczы, tak już po 
weczeri, to towdi iszłï i koľaduwały PW12. 
Win towdy maƚ zahin. Jamu sia wыkopaƚo 
i towdï sia buduwaƚo w jami IP13. Pomыłyzme 
sia, i towdy prychodyme do chыży, toŵdy za 
sťiƚ MK20. Gazdыnia, ne hospodynia, towdï 
gadały. A towdï śnihы padały wełikы OK21. 
Nam ľipsze bыƚa gazďiwka towdï MP23. Kołi 
bыƚo czas, to towdï do szkoƚы iszoƚ MP23; 
też wtowdy. Jak to w nas wtowdy nazywały 
„kropka” IP13; też towdi [-ďi]. Ja rizaƚ na pyľi 
już, a towdi bыƚo szыtko ƚupano. Majsztriw 
ne brakuwaƚo towdi. To towdï na kila [!] toj 
kropky, to jak tu buduwały, za tu chыżu IP13

towdыj ‘tamten dawny’. Zachodyt do 
towdej pryjatilky IP13

traczna pyła zob. pyła
trafl aty ‘trafi ać’. To trafľaƚ tyj na toto ľikar-

stwo JS18
trafyty sia zob. trafl aty sia
trafl aty sia ‘trafi ać się’, dok. trafyty sia. 

Żebы ta robota bыƚa, to ne bыƚo, deś sie trafyƚa 
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tragar trymaty

jakaś robota, to, ale to barz maƚo bыƚo, tak 
TW22. Barz maƚo sie trafľaƚo, ne duże, ale 
sia trafľaƚy JZ22. Medwedi nit, ne trafľaƚo sia, 
desy raz sia trafyƚy PK23 → prytrafyty sia

tragar ‘sosręb, główna belka pod sufi tem’. 
Tragar PW12. Na tragary tu robyły take, jak 
buduwały, na seredyni tragaria toho robyły 
takyj krest IP13. I tragari, i powaƚa dere-
wiana JS18

trawa ‘trawa’. H nas bыƚa taka ostra trawa 
PW12. Tota pewnycia z kamenia i piznijsze 
obƚożena tыm, hłïnom, trawoj, ono tak ƚadni 
obrosƚo OK21 → trawka 

trawka zdrobn. ‘trawka’. Jak daka wыrosƚa 
traŵka, to już bыdƚo tam sia pasƚo PW12 
→ trawa

trea zob. treba
treba [częsta wymowa: trea] ‘trzeba’. 

Groszы desi wziały i na daszto insze zas mu 
trea bыƚo, to si kupuwaƚ, no. Takie jedno pro-
dawały, druhe kupuwały, szto trea bыƚo PW12. 
Zapƚaty za koƚo trea bыƚo datï piatku IP13. 
Treba tam abo sыra, abo bandurы MK20. A to 
trea kus porobyti, żebы sia dorobyti OK21. 
Ta jak na mene ne trea bыƚo batoha MP23

trefnыj ‘szkodliwy dla zdrowia’. Nychto sia 
anï ne bojaƚ, że sia zarazyt, anï trefnы PW12

trepaty ‘trzepać’. Brały tote ďiwczata na 
te, to zamis worki wnosyti, no to druhyj iszoƚ 
ï trepaƚ tam na... [zabawa] OK21 → młыnkы, 
wыtrepaty

tretꞌyraz zob. raz
triasty ‘trząść, utrząsać’. Tot ho trias [słomę 

w młóckarni?] IP13 → potriasty, roztriasaty, 
wыtriasaty

triska ‘trzaska’. Narubame trisok [z pio-
senki] K-4

trisnuty ‘pęknąć’. Totы horci byƚy takы, 
żebы ne trisƚo, żeľizne MK20

trochu ‘trochę’. Naľały moƚoka do horcy 
ï ono trochu sia prykwaśniƚo. Pidżыnała, ï tak 
szto trochu, to trochu, to kłała na toto, na tot 
snopok. Trochu tыch jafыr nazberaƚ, jahod, 
trochu hrybiƚ trochu OK21 → troszku

trojakыj ‘trojaki, trzech rodzajów’. Cze-
twero ďity nas bыƚo i bыƚo toŵdy nedobri, no 
bo bohato byƚo wsioho i trojakы ďity, no: tu 
tatowy sыnы, tu mamyna dońka odna, no 
i nas czetwero MK20

troszku ‘trochę, troszkę’: [W drabinie 
przy żłobie] bыłi takы szczebłïkы, tak że 
ona, troszku dostaƚa korowa, ałe tak duże ne 
wыtiahƚa na raz OK21 → trochu

trudnыj ‘trudny’. Takie bыƚo trudne [życie] 
IP13. To bыƚo dos trudne OK21

truna ‘trumna’. A trunu robyly doma, 
zbywały, no. Teper kupujut trunu, kƚadu[t] 
do trunы, za tot czas, nicz, trunu ťiż prywe-
zut z mista PW12. Hmer, pozberaly, skƚaly 
do truny JS18

trutyzna ‘trucizna’. Bojaƚyzme sia jisty, 
bo to na dorozi toto rosƚo, tak chto zna, może 
trutyzna MK20

trymaty 1. ‘trzymać’. Ja na wozi, koni tu 
trymam IP13. Dwiniata – jeden horneczok 
i druhyj horneczok tak, i tak sia trymaƚo, 
a tu takie uszko byƚo MK20. Druhyj trimaƚ 
puh ten OK21 2. ‘(mocno, trwale) trzymać, 
utrzymywać, przytrzymywać’. Pralnïkы za to 
bыły, bo jich chƚopci zberały, bo to dawno, bo 
to jedno, druhe trimat IP13. [Drążek w żar-
nach] tыm sia obertaƚo tak wkoło, ono tak 
nigde ne wpaƚo, bo trymaƚo na hori. Ono 
[mieszanina gliny z plewami] jak zaschƚo, 
tak trïmaƚo piznisze, no OK21 3. ‘trzymać, 
mieć, przechowywać’. Iszczy w dodatku trimałi 
na zimu [hunie, kapoty]. Jej sestra trymaƚa 
kropku ï na kieľiszkы prodaje, nie? IP13. Kŵas 
trymaƚo sia, od kwasu do kwasu trymaƚy, żebы 
toj kwasok bыƚ ne na driżdżach MK20. W tij 
komori tam trïmałi si to takie, to kapustu, 
to bandurы, to to jakesi jarïnы, o OK21 4. 
‘trzymać, hodować’. Koƚo chыżы to trymały, 
denekotrы si trimaƚ jednu korowu. Najwece 
trïmały toho (owec) tu na horach IP13. Uci 
trïmałï duże, kozы trïmały, ale to tiľko tak 
jednu. Jak ja bыƚ moƚody chƚopcem, to trïmałï 
bыkы OK21 → bawyty sia
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trymaty sia ubrania

trymaty sia 1. ‘trzymać się, przytrzy-
mywać się’. Nohami zme sia trimałi (totы 
sztabы) MP23 2. ‘trwale trzymać, mocować, 
nie psuć się’. Kapustu do boczkы, deńciami 
sia pryƚożыƚo, kameniom, żeby ona byƚa sia 
trymaƚa dobrï, bo jak pryƚożena, ta trimat 
sia ľipsze JS18. Poweresƚo... tym zawiazaƚa, to 
nawet sia dobri trimało OK21 3. ‘trzymać się; 
mieć kontakt, stykać się’. Odtamal de sia nebo 
zemľi trymat IP13. Tam dalsze ja ne chodyƚ, 
bo mы pereważni tu sia trymałï Gorłyc, no 
OK21 → nebo, wыtrymuwaty

tu ‘tu, tutaj’. Buduwały teper już tu. Tu już 
naszы szwaľi i tak ne sut takы. Druhij raz tu 
sia ne kosyƚo IP13 → tut

tumacz zob. tłumacz
tumaczыnia zob. tłumaczыnia 
tunij ‘tani’. Za Austri to wudka [!] bыƚa 

barz tunia HW25; st. wyż. tuńszыj. Skoru 
porizaƚ – to tuńsza, bo ďiry sut JS18

tunio ‘tanio’; st. wyż. tuńsze. Kamfi na tuń-
sze byƚa od chƚopa, bo win tam sy spekuluwaƚ, 
tuńsze byƚo kupïtï JS18

tustыj zob. tłustыj
tuszcz zob. tłuszcz
tut ‘tu, tutaj’. Jak sie wojna skińczыƚa to 

już ne robiłï tut weczirok HW25 → tu
twar ‘twarz’. Taky kuściczkы neƚadno 

[newa-] twar, neƚadno twar? Okruhƚoj twary, 
okruhƚy twar ma K-1

twerdыj ‘twardy’. Kapeľuchy takы bыły 
czornы, takы twerdы. Ale to (orkisz) bыƚo 
takie, takie twerde zerno PW12. Orkisz 
nazywaƚ sia, a to barz, barz twerde bыƚo takie 
do tohꞌo, ale sijały, z toho robyły muku OK21. 
Taki bыƚ twerdyj, szto ne pustyƚ wodu, pownyj 
kapeľuch-em prynesƚa HW25

twij ‘twój’. Twoje moloko nedobre, twomu 
moloku sztosi szkodyt IP13

tybel ‘tybel, kołek drewniany łączący belki, 
czop’. Zabywaƚ take tybľi. Wertyt tu totы sum-
czi i skƚadat na take tybľi IP13

tycho ‘cicho’. [Na wysiedleniu] każdyj 
tïcho sidïƚ, bo sia bojaƚ, znate OK21

tychыj ‘cichy, spokojny’. Tychyj, tycha 
ďiŵczyna tota i tychyj cy tam chƚop; tychyj to 
takyj spokijnyj K-1 ◈ tychыj ohen zob. ohen

tyfus ‘tyfus’. Byƚa choľera, poťim tyfus, 
po perszi wijni świtowi PK23 ◪ Tyfus to już 
ja pamiatam, tyfus to bыƚa chworota barz 
zarazływa, to już jag jeden h chыżы czƚek 
zachẘoriƚ, to już szыtky musiły chẘority. 
Jiły ľude duże czestku już jak, jak to tyfus sia 
zatruẘaƚ, no i tym czestkom desy kus odpe-
rały, już tot, kto najpersze zachŵoriƚ to już 
poťim kus chodyƚ AK20

tyj ‘ten’. Wyhornuƚy ohen na tyj prypecok 
MK20 → toj, tot

tysnuty ‘cisnąć, przyciskać’. Tot kamin 
tysnuƚ totu serwatku OK21 → prytysnuty, 
wыtyskaty

tyżden ‘tydzień’. Propje za tyżden IP13. Ja 
byƚa dwa tyżni h Lygnicy. Try tyżnim chodyƚa 
MP23. To paru tyżni tak na berehach mы 
prysterałï (połotno). Weczirkы to tak zaczыnalï 
jak teper, o, iszczy dwa tyżni ten, o HW25 
[Dni tygodnia] Poneďiƚok, witorok, sereda, 
czetwer, piatnycia, subota, neďiľa PW12 ◪ Na 
torh chodyłi [w] witorok wse OK21. Ja maƚa 
robotu i w neďiľu i w subotu, łem w ponedi-
łok czasom byƚo wilne. H nediľu MP23. W ti 
weści chodiłi ciłyj tyżden, a w subotu zminyly 
si. Łem h piatnycu ne śpiwali, w seredu, bo 
to pereważni totы weczirkы to bыłi h pości; 
każdyj den, subotu chыba nit HW25 ◮ Pon-
dzola [imię krowy] to poneďilok, Torocha 
to jest witorok, sereda – Sredawa, Czwarto-
cha – czetwer, Piatocha – piatnycia, subota 
– Subola, a neďila – Nydzola IP13 

U

u – zob. w-
uberaty sia, ubrania, ubraty sia zob. wbe-

raty sia, wbrania
ubrania ‘garnitur’ ◪ Jak do cerkwy iszoƚ, 

to sia musiƚ ubrati, ubrania sy kupyƚ. Pizniń-
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ubraty sia układ

sze [!] to już kupuwaly sy, takie już ubrania 
kupuwaly, ale pereważno już w ubraniu do 
cerkwy chodyly. No tak za mooj tiamkы, to 
już sia uberaly do ubrania, ale rańsze iszczy 
ta chodyly i h huniach. Byly taky, co h huniach 
chodyly, byly taky, co w ubraniu chodyly JS18

ubraty sia zob. wbraty sia
uchopyty zob. wchopyty
ucia ‘owca’. Barz duże trïmały owec. Uci 

im dawały wełykyj dochïd IP13. Uci trïmałï 
duże, kozы trïmały, ale to tiľko tak jednu, 
ale kozы maƚo byƚo, a uci trymałï, owec małi 
i denekotrы duże, bo z toho robyły ubrania, 
swedrы robyły, pleły skarpetkы OK21 ◪ Jahnia 
maleńkie, a jak już biľsza dorosƚa taka, ale 
iszczy ne ucia jest, szto iszczy ne ma maƚych 
szto tohꞌo, to jahnycia nazywaly, maleńkie 
jahnia, baranok. Jak maƚa ucia neraz i troje, 
to sia plekaƚo pid ucom. Ona mala lem dwi 
dojkы, to jedno posisaƚo i sia ho prytrymaƚo, 
i druhe. A jak za maƚo moƚoka maƚa, bo to 
zaraz wydno po jahniatach: jak sia najiƚo, 
napyƚo sia, to ono byƚo weseƚe, skakaƚo sobi, 
a jak maƚo mu byƚo, to mu korowioho moƚoka 
dawaly bez smoczok, ta jak ďity, żeby ho dokor-
myt. A uciom my dawaly wiƚsa i buraka, h 
kostku my rizaly. Tam na zymu sztyry, piat 
owec my maly i barana, a poťim już na ľito to 
już wece, bo ji dwoje maly, i po jednim, tak że 
to już sia stado robïƚo. Tak my radyly: plekat, 
plekat ucia jahnie K-4 ◮ Jahnia sce uciu. Sce 
i już, sce, wysysaƚo, wycycaƚo o tak, rużni ľude 
besiduwaly, wycycaƚo. I ona jak już ne maƚa 
moƚoka, to ona już skoczyƚa, ne dawaƚa jim, 
ne dawaƚa, zaczaƚa ľitaty. Toŵdy sia jahniatka 
odďiľaƚo, bo zo staryma uciamy ne mohƚy 
byty jahniatka, bo by jich zataraskaƚy tam, 
pozabywaƚy by jich, bo to, a jak już zdużaƚy 
takы, że już byƚy biľszy, no to toŵdy już jich 
daƚy do mamy, i ona już z nyma chodyƚa. 
A jak byly taky zawziaty, że ne chťily pere-
staty sisiaty, a tu ľude choťily dojity, bo choťily 
na bryńdziu, to toŵdy musily odďiľaty, bo 
by moƚoka ne byƚo. Odďilyƚy do inczoj tak, 

kuczy zwaly, do inczoj kuczy daly jahniata, 
a uci do inszoj, i tak rozďiľaƚy, i toŵdy dojily 
uci K-4. [Odgłosy]. Ucia beczыt MP12. Abo 
ono meee, meee, uci, ta ji toto IP13. [Popęd 
płciowy]. Ucia sia honït tak po prostu, ale 
tak kus delikatnisze tak: chocze barana no, 
ucia sia baranuje PW12. Ucia poľuje sia JS18. 
(Ucia) poluje sia, abo sia honyt MP23 

uciaczыj zob. uczaczыj
uczaczыj ‘owczy’. Syra duże robyƚy – toty 

hrudkы takы uczaczy MK20; też uciaczыj. 
Hrudku robyƚy nam, takij sыr dobryj mama 
nam, robyƚy nam z toho moƚoka uciaczoho 
MK20 

uczыty zob. wczыty 
udojity ‘wydoić’. Żыwnyj to czetwer, no 

to tra ity rano zawczasu korowu dojity, bo jak 
pryde ona, udojit i jak pidete, to już moƚoka ne 
je. No ji ja koƚysy pojimaƚa tak jednu bosorku 
JZ22 → dojity

uh zob. łuh
uhel, lmn. uhla ‘węgiełek’. Wziały wodы 

i nametały uhla. Jak uheľ hpaƚ na spid... IP13. 
Metałi toto ohen, takie uhľa pałene do wodы 
[przy zdejmowaniu uroków] OK21 → czarы, 
uhol

uhol ‘węgiel’. (Dyrwa) wozyƚy h liťi, desy 
toŵdy ne byƚo, cy uhľa ne byƚo, kupuwaƚy PK23. 
Nam ne chotiły nigde pryjaty na potiah, to-
-zme sie na uhľu wezły MP23 → uhel

uhoł ‘węgieł (chałupy)’. Wыtynat sia takie 
uhƚa IP13. Kaminia pid sztыri uhƚa, jak onï 
nazywałï uhƚa OK21. Na uhƚa stawyƚy totы 
chыżы PK23

uj zob. ujko
ujczыna ‘wujenka – żona brata matki’. 

„Wujanka” to ujczыna, to mamy brata żena, 
od mojej mamы brata żena to ujczыna K-1

ujko ‘wujek (brat matki)’. Teper już szыtko 
ujko PW12; też uj. Uj i teta PW12; też wujko. 
Dla ďity to bыƚ wujko. Wujko i teta PW12. 
Ŵujko to brat mojoj mamы AK20

układ nowsze? ‘układ, zwyczaj’. [I nie żenili 
się z Polakami?] Nie, ne bыƚo toho ukƚadu MP23 
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układaty uwozyty

układaty nowsze? ‘układać’. Ï tak ukƚadały 
potim dwi, pit spid dały dwi derewa takы, 
ï na toto kƚałi tak, ï prybywałï tam do toho 
OK21 → kłasty, włożыty

ukrasty zob. wkrasty
ukraszaty zob. wkraszaty
ukrawuwaty zob. wkrawuwaty
ukusyty zob. wkusyty
ul nowsze ‘ul’. (Pczoły) jakosï sï ulipyly 

samy tam totu ŵoszczыnu tak. Jakosï sï uli-
pyly samy tam totu ŵoszczыnu tak, i nano-
syly tak do uľu, tak jak medu poƚno PW12 
→ pczoła, pniak, ułyj

ulaty ‘dać polewę ceramiczną (?)’. Dzwiniata 
bыly – uľanы, wыrychtuwanы specjaľnы JS18

uliczыty ‘wyleczyć’. Zarizaly chudobu, 
jak sia ne dawalo uliczыty PW12

uliczыty sia ‘wyleczyć się’. Powiƚ dochtor, 
że uľiczy sia na biaƚaczku MP23 → liczыty 
sia, wыliczыty sia

ulipyty ‘ulepić’. (Pczoły) jakosï sï ulipyly 
samы tam totu ŵoszczыnu tak, i nanosyly tak 
do uľu tak jak medu poƚno PW12 → lipyty

ulehtы sia zob. wlehtы sia
ułyj ‘ul’. Bыƚy i takы pniakы, szto ne bыƚo, 

że takie, lem same derewo i dziura w derewi, 
i taki uƚyj JZ22 → pczoła, pniak, ul

umistyty nowsze? ‘umieścić’. Sypanec, 
tam bыłi umiszczeny susikы OK21

unijackыj ‘unicki’. W naszym seľi jesz-
cze nasza cerkoŵ prawosƚaŵna stoji, i tota 
hrekokatoƚycka, jak zwaƚy unijacka MK20 
→ hrekokatołyckыj

upa zob. łupa
upasty zob. wpasty
upeczы zob. wpeczы
upertыj zob. wpertыj
upriaż ‘uprząż’. Ja znam robyty upriaż 

na koni PK23 
urizaty sia zob. wrizaty sia
urodływыj ‘urodziwy, przystojny’. Jaka 

bohata bыła, jak tak zemľa bыƚa, mohƚa bыti 
i ne urodływa, ale jak maƚa hektari, to maƚa 
klejentiŵ [!], że ne widomo koho bratï, no tak. 

A jak byƚa bidnijsza, no to to czekała, znate, 
mohƚa bыti urodłïŵa, ale czekała żebы... OK21. 
Taka wrodlywa, ƚadna [wa-] ďiŵka K-1

urodyty sia zob. wrodyty sia
urosty zob. wrosty
ustałyty nowsze? ‘ustalić’. Kotrыj robыƚ 

[zabawę], prodawaƚ bilety, tam ustalyƚ po tiľko, 
no ji każdyj tam cy piatdesiat groszы, dwad-
cet groszы tam towdï bыƚ kosztuwaƚo OK21

usuwaty sia ‘osuwać się’. Od rikы bыłï 
tak, de sia zemľa usuwała, bo bыłi takы miś-
cia OK21

usz ‘wesz’. Ja sidyƚ w Jawożni, sim misia-
cyj, tam nas hryzły wuszы. Na podwirju uszы 
nazberały nawet MW23

uszatыj ‘osoba z dużymi uszami’. Tot usza-
tyj ucha maje welyke MK20

uszczыty sia zob. łuszczыty sia
uszko ‘ucho do trzymania’. Dwiniata 

– jeden horneczok i druhyj horneczok tak, 
i tak sia trymaƚo, a tu takie uszko byƚo MK20

uszыty zob. wszыty
utikaty zob. wtikaty
utrymuwaty sia ‘utrzymywać się’. Do tej 

porы z toho sia utrymuwałï (z mołoka) OK21; 
też utrymыwaty sia nowsze? Warstaty mały, 
robyły poƚotno, robyły sukno ï z toho tak sia 
utrymywaƚy IP13 

utrymыwaty sia zob. utrymuwaty sia
uważaty 1. ‘uważać, sądzić’. Tam protiaƚ 

de uważaƚ, de ďira ma bыti IP13. Toto z toho, 
z jałyci, bo ľipsze uważałi, że ľipsze bыƚo jak 
sosna. Jak już uważałi, że już tohꞌo [wymłó-
cili], to perewertałi na druhu storonu, i znowa 
po tim bïłï. Uważałï że już suche, no to iszłi 
i wiazały [owies] OK21 2. ‘szanować’. To 
bыƚa taka baba pereważno, szto boľaczkы 
ľiczыƚa, no to już jej uważały, że ona znaje 
ľiczыti IP13

uwiryty ‘uwierzyć’. Ne wiry[ƚ], no bo ne 
mih uwiryty, no IP13 → wiryty

uwozyty [w wymowie: hwozyty] ‘zwozić, 
zabierać’. Zwiazałï, w tot samyj den hwozyłï 
OK21 → nawozyty, wezty, wozyty
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uzkыj war

uzkыj, st. wyż. użczыj ‘wąski’. Takyj 
czornыj gaƚunoczok o, jak pani ma na ruci, 
ale użczyj pewno PW12

uzońkыj ‘wąziutki’. Dwi takы uzońkы 
doszkы AK20. [Worek] takы bыƚ spodom, 
bыƚ uzońkyj OK21

użczыj zob. uzkыj 
użerty zob. wżerty
użыtkuwaty ‘użytkować, wykorzysty-

wać’. Jak sia wrodyƚo tak użыtkuwały (jabka, 
hruszkы) OK21

użыtok zob. wżыtok
użыwaty zob. wżыwaty

W

w, wo [w realizacji często też u, h, ho] 1. 
z miejsc. oznaczenie miejsca ‘w, na’. U nas 
śpiwajut takы piśni cerkownы, jak to ide pыt 
pist. H nas jakosï tak bыƚo, że żыto sia maƚo 
rodyƚo. W miści kupuwały PW12. Bojisko 
w seredyni. H bojisku tancuwały. W mojim 
żыtiu sia zminyƚo tiƚko. W nas tu to pere-
ważno rohate [bydło] IP13. Desi bыłï ho 
świti OK21 2. z biern. oznaczenie kierunku 
‘do’. Kwasok rozrobľu w serwatku MP23 3. 
z biern. oznaczenie czasu ‘podczas, w czasie’. 
W wojnu PW12. Zmoƚoƚa h weczer. Poƚotno 
robyły h wojnu. W nicz tot pec wыsoch IP13. 
Ï w każdyj den sia pekƚo (chlib). W neďiľu 
i w subotu; h neďiľu MP23 4. oznaczenie 
czasu z miejsc. ‘podczas, w czasie’: H maju 
IP13 5. oznaczenie miejsca z miejsc. ‘w, 
po’. Razom wszыtko h poły sia pasƚo. Tam 
były stajankы, w jednij storoni i w druhij 
IP13 ◈ w nas jest/bыło ‘mamy/mieliśmy’. 
Pszenyci maƚo bыƚo w nas PW12. Baba małï 
i warstat; i h nas ťiż byƚ IP13

wacok ‘wymię krowy’. Wacok PW12
wagon ‘wagon (kolejowy)’. Tu taka jest 

na wagonach, totы sztabы MP23
waha ‘waga’. Maƚ wahu w rukach i kupuwaƚ 

(jafыrы) MK20

walaty ‘rzucać, wrzucać, zrzucać, ’. Tam 
ze [!] strichu i z podu, i tam byƚa takie misce, 
szto sia sino waľaƚo na stajniu i na chыżu 
JS18. W sinioch no ta w zymi to tak ẘaľaƚo 
sia paszu z toho podu AK20 → wыwalaty, 
zwałyty

wał ‘rodzaj opuchlizny’. Waƚy nazywaƚy, 
szto tak opuchne korowa jak sia wyteƚyt, tak 
popid brich takie to waƚy nazywaly, no i treba 
pity po tamtu babu, bo ona znaje zaľiczyty 
toto, tot waƚ, no ale korowa pokal ne odpuchƚa 
ta kopaƚa K-4

wałoczok zdrobn. ‘mały pokos trawy, 
zboża’. Iszły tam z hrabeľinkami ï pidsuwałi 
pid tohꞌo, pid to toto, waƚoczok, ï perewernułï 
na druhu storonu OK21 → wałok

wałok ‘pokos trawy, zboża’. Jak skosyƚ 
to treba, ŵaƚkы treba byƚo potriasty, ŵaƚkы 
potrias, jak byƚo hrubo to iszczy raz perewer-
nuty JS18. Ne kosyƚ tak, żebы kƚaƚ na ŵaƚkы, 
łem tak, szto ono toto zerno wstaƚo tak na kus 
sperte na tym stojaczym AK20. Ne kosiƚ ta 
jak na bik, żebы na waƚok letiƚo, tilko kosïƚ na 
zerno, na ścius tak OK21. Tak, kosyły kosami 
ï na waƚkы, snopы MP23 → wałoczok 

wałyty ‘sypać silnie (o śniegu)’. Śnih waƚyt, 
jak barz to waƚyt, a jak pomaƚy ta padat AK20

wałyty sia ‘sypać się (?)’. Żebы sia ne wałyƚa 
tota zemľa MW23

wantroba ‘wątroba’. Nawet mam tam takie 
ziľa na wantrobu MK20

wapennian ‘mieszkaniec Wapennego’. 
Radyłï tak to, jak kto ï foluszane to totы, 
wapenniane, to roździlanы OK21 

wapno ‘wapno’. Nowы ścinы to już biłyły 
wapnom IP13. [Chyżę] sia mszыƚo, i poťim 
obilyƚo sia ŵapnem, a rańsze to byƚo hlynom 
bileno JS18. Biłyły, wapnom pereważni, wap-
nom, to zawse raz do roku, zawse wapnom, 
pered śwatmï OK21

war ‘kwas z kiszonej kapusty’. Z kapustы 
war sie nazywaƚ, jak sia kysyƚo kapustu, to sia 
dawaƚo uciam pyty, żebы ne maƚy robakï, tych 
motыlyc, no PW12. War to z toj kapustы MK20
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wargatыj ‘z dużymi wargami’. Abo war-
gatyj, abo wargata K-1

warstat 1. ‘warsztat’. Oni mały takы 
warstatы specjalnы [do robienia gontów] 
OK21 2. ‘krosna, warsztat tkacki’. Tak 
wыhľadaƚ tot warstat jak o toto, ale to bыƚo 
wełykie PW12. Baba małï i warstat, szto 
poƚotno robyły. Warstaty mały, robyły poƚotno, 
robyły sukno, ï z toho tak sia utrymywaƚy IP13. 
W takïm seľi Noẘycia to tam robyƚy weretena 
takыch, szto sia priaƚo, i robyƚy tam ƚыżkы 
[wы-] MK20. Napriałï [wełny], potim wыtkaƚ 
na warstati OK21; też warsztat. O tu, w toho 
Paszka robyły toto poƚotno. To bыƚ warsztat 
takыj... PW12 ◪ Robyly poƚotna, samy robyly. 
To byƚ taki warstat, takы naczeľnykы byly, takы 
wiazanы na oczka, byly koƚoczka i w kożďim 
musiƚo bytï jedna nytka zaprowadżena od 
druhoj osibne, ale to byƚo to w kupi, żeby to 
jak tam pidniżkы byly, to jedne sia czonkom 
metalo, taki czonok, byƚ taki wystrojenyj, i tam 
sia metaƚo na druhu storonu, i poťim nohamy 
sia pereberaƚo, żeby druhꞌi raz, żebы totы nytkы 
byly wiazanы. Jak jedna nytka ľeży koo druhoj 
tam perepletana, to ona maje take, szto ona 
tam musyt perechodyty tak o. Tkaľnia, war-
sztat, poƚotno szto sia robit JS18 → połotno

warsztat zob. warstat
wartaty ‘wartać’. Ja maƚa dar do śpiwu 

welyki, a ja nïcz ne wartaƚa, bo ne byƚo mi 
do szkoly nïjaki. To nïc ne wartaƚo PW12. 
Szkoda, że ja swoju kurnu chыżu ne łyszyƚ 
na muzeum, to bы wartaƚo IP13

wartыj ‘wart’. Ja maƚa dar do śpiwu welyki, 
jakbы tak hneskы, ta może bы takie sztos szo 
si warta PW12

wartist ‘wartość’. Na zachodi to sosna 
maje wartist IP13

warto ‘warto’. Tiażkie żytia byƚo, ani 
spominatï ne warto TW22

waryjat ‘wariat, głupek’. Waryjat nazы-
wajut, o taki o, chodyt, i nycz ne zna, nycz 
nykomu ne dast, pocztywoho sƚowa... take 
byle szto powist JZ22

waryty 1. ‘gotować’. To bыƚa taka farba 
w takym koľiczku. I do tohꞌo, do wodы, toto 
waryłï, ï jak sia zrobyƚa farba, tak namoczыƚ 
[spódnicę]. Tam sia waryƚo, już ja pamiatam, 
tam sia waryƚo, i ono no nabraƚo takoho koľoru 
jakыj bыƚ OK21 2. ‘gotować – o jedzeniu’. 
Karpeľi my sadyƚy i toto nawet mama waryƚy 
nam. Bandurkы sia waryƚo MK20. Waryƚa 
gazdыnia OK21 → hotowyty

waryty sia ‘gotować się’. Na takym tychym 
ohny jeszcze sia idƚo waryƚo, bandurkы sia 
waryƚy MK20 → zwaryty sia

waserwaha ‘poziomica, waserwaga’. Tu 
sia miriat waserwahom IP13

watra ‘palenisko w piecu chlebowym’. 
Pered pecom, pered czelustmï, to watra to 
bыƚo pid spid. Watra to sia nazыwaƚo toto 
pƚaskie IS23

ważыty sia ‘ważyć się, próbować’. To zme 
sie na uhľu wezły, na dachu i nam jeden powi-
dat: żebyste sia ne ważыłi dwïhnuti, bo witer 
w tuneľu zorwe MP23

wberaty ‘ubierać’, dok. wbraty, ubraty. 
[Zmarłego] jak chto maƚ wberały. Teper wbe-
rajut do ubrania, a towdï powidam, jak chto 
maƚ. Szto maƚ, to toto ubrałï PW12. Baba ťiż 
ubrana byƚa i wberaƚa, jak maƚa do harszczoho, 
to sia pozberaƚa harszcze, a jak maƚa taki kus 
tuńsze, to sia ťisz pozberaƚa JS18 → pozbe-
raty sia, zberaty sia

wberaty sia ‘ubierać się’, dok. wbraty sia, 
ubraty sia. Jak do cerkwy iszoƚ, to sia musiƚ 
ubrati JS18 ◪ No ji tak sia uberały, no tak 
chodyły. No ji tak sia uberała. To sia bidnы 
tak wberały jak i bohaczы. To czo tam maƚ 
duże ľipsze, nycz ne maƚ, tak maƚ choƚośni 
tot jak i tot. Ne bыƚo bohatыch takыch, żeby 
sia inaksze zberały, łem tak szto, tak chodyły 
jak i tot. Ne pamiatam tak, żebы bыƚ chtosi 
tak wystrojenyj. Każdyj bыƚ w czuźi, hunï 
i choƚośniach w zymi, a w ľiti, jak powidam, 
w tыch biƚыch gaczach. Abo nahawkы nazy-
wały, abo gaczы. Ne byƚo tam oberanoho. Na 
sztoden tak chodyły, łem że na sztoden szыły 
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już z takoho hrubszoho, a na neďiľu z tończoho 
poƚotna. Na sztoden tak chodyły. Ï boso na 
sztoden. Boso na sztoden, a na neďiľu kierpci. 
No w zymi obuwały kierpci, bo już boso ne 
chodyƚ PW12 ◮ Bo żebы sia ubrati, to ne bыƚo 
za szto, to trochu tыch jafыr nazberaƚ, jahod, 
trochu hrybiŵ trochu, ï tak sia ubrała. Jak sia 
ŵbyrałï? Na każdym seľi inakszy. Tu w Bort-
nim prosto, tak, mały pereważni, wszыtko 
chodyƚo... chustuczkы mały na hoƚowach, no 
ji tu sweder ï tohꞌo, ï spidnyci szыrokы takы, 
take jak teper balowы wыhľadajut, no. To bыƚy 
z rużnoho materiaƚu, to ta jakie komu tam 
sia podabaƚo. Dawno mały denekotrы i swo-
jej robotы, a farbuwanы bыłï, ale farbuwaly 
samy. Kupuwały jakes to toto, takы gaƚkы 
totы. To bыƚa taka farba w takym koľiczku. 
I do tohꞌo, do wodы, toto waryłï ï jak sia 
zrobyƚa farba, tak namoczыƚ totu, si nazywaƚ, 
nazywałi sukienku, nie, nie, chыba spidnycia 
nazywały, no. I tohꞌo i tam sia waryƚo, już ja 
pamiatam, tam sia waryƚo, i ono no nabraƚo 
takoho koľoru, jakыj bыƚ. Ono pereważni 
takы temny robyły, ne robyły takы jaskrawы, 
żebы bыƚo każde insze jaskrawe, pereważni 
temno, to zełenyj, to jakysi inszыj, takyj ori-
chowyj. Robyły zapaskы. To tak wыhľadaƚo, 
jak teper w restauracji majut totы fartuszkы, 
ale to bыƚ duże bilszyj, bыƚ takyj ponyżej 
koľin, tu maƚ sznurkы dwa, zawiazuwaƚ sia 
tu z druhej storonы... Ne sznurkы, pasoczkы 
chыba, paskы, paskы, bo sznurkы to nazy-
wały totы, jak do butiw bыli takы sznurkы, 
bo bыli sznuruwanы takы butы. No ale dwa 
takы paskы, szto sia... bыłi popryszыwany na 
tыch bokach i sia z druhej storonы zawiazaƚo. 
No małi takы, nawet chodyłi do tohꞌo, do 
cerkwi chodyły w tim, a to bыƚo modne ta 
na tamty czasy. A denekotrы to nosyłi po 
inszych seƚach, tak, bo czasami sia dagde 
preszƚo de, na insze seƚo jak tam, de za horom, 
to nosyłi takы czornы tu, totы pasoczkы małi 
zawiazanï tu bzs czeƚo babы ï toho. [Jak to się 
nazywało?] Gaƚunok zdaje sia, no gaƚunok, 

tak. A iszczy de inde to nazywałï, to chodyłi 
w wyszыwanыch, w wyszywanыch tыch. 
[A tu haft owano?] Maƚo, maƚo, ale denekotrы 
po inszыch tam seƚach, to mały wyszыwane, tu 
na rukawach mały wyszыtы, i tu wyszыwały, 
to bыƚo, oni nazywały krestykami, to bыƚo 
dos trudne, to ne każdyj poniaƚ jest. A tu 
tiľko jedna wyszыwała nasza susida tu o, 
ale ona ne żыje już. Wyszыwaƚa ï toto, takie 
dos dorohe bыƚo i dorohe jes, ťiż jes, no ale to 
ne każdyj potrafy, no. Bilsze tam na wschodi 
desi wyszыwałi te, no OK21 ◮ Z kƚakiw to 
robyłï takie hrubsze poƚotno, a toto iszczy 
najharszcze to sia nazywaƚo len, to z toho 
robyłi już takie, szto szыłi koszeľi. Ja mam 
ja iszczy bľuzku taku, z takoho łenianoho, 
z tych wojniw, z tych wojnyw tam jenna szыƚa 
i tutaj na pamiatku se mam, ƚadni na maszыni 
wszыta, ma i konirïk, korotki rukaw. Już ja 
chodyƚa tam zo swojima koleżankami w spid-
nyciach z łenu, tiażko bыƚo, bez wijnu nycz 
ne można bыƚo kupïti po prostu, to z takoho 
poƚotna, tam sia wybilyƚo, bыƚo ƚadne, biƚe. 
Z toho szыłï piznisze koszeľi. Sami, sami, pere-
ważni sami rukami szыłi. Chto maƚ maszыnu, 
to szыƚ maszыnom, a jak chto, to rukami. 
Mama moja szыłi rukami, tatowï – koszeľi, 
bratim. Napriały sï nitok, jak wszыły, to już 
sie ne poporoƚa. No to chustku ne dawałï 
tak, już piznisze to dawałï, takы kunirykы 
szыłi, a jak ja pamiatam, iszczy to toho koni-
ryka ne bыƚo, łem take o, taka obszыwka jak 
teper. Obszыwka, no, normaľni tak. H nas 
ne wыszыwałï, ni HW25. [A dziewczęta?] 
No takы małы ťiż łenianы bluzkы. To sia 
nazywaƚa westka. Westka to normalni tak jak 
teper totы bluzoczkы sut, szto z konirykami, 
i ne rozpinana, łem tak tu kus, kus bыƚa, takie 
mama nazywałï opľicza. Starы ľude, mama 
tak zwałï moji, twoji na pewno, opľicza, na 
spid, jak teper mame haľkы, to persze byƚa 
koszeľa. To nazywały koszeľa. Abo spidnik, no, 
to ne szыłi koszeľu, łem do pasa taki spidnik, 
a w ti weści chodiłi ciłyj tyżden, w jedni, a na 
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druhyj tyżden prały, a w subotu zminyly si, 
aż na druhyj tyżden nosyłi druhu, a tak ciłyj 
tyżden. Jak ja znam, to tak i susidky chodyłi 
i moji mama tak chodïƚa HW25 → pozbe-
raty sia, zberaty sia 

wbrania [wymowa ubrania] 1. ‘ubranie, 
odzież’. Hneska je ubrania dełykatne, jes tak, 
a towdi bыƚo wszytko takie z toho łenianoho 
abo paczisnoho, to toto takie, że twerde bыƚo 
do prania OK21 2. ‘garnitur (?)’. Kupuwały 
to, szto treba bыƚo: i ubrania jakese, jakese 
poƚotno PW12

wbranыj [wymowa ubranыj] ‘ubrany’. 
Prawosƚawnyj takyj monach, ubranyj w totu 
szapku taku, jak monachы nosiat IP13

wbraty zob. wberaty
wbraty sia zob. wberaty sia
wbywaty ndk., dok. wbyty 1. ‘wbijać’. 

Nakrutyły kыczkы ï tыm wkrыwałï; tam 
wbïwałï, dawałï takы prut do każdoj OK21 
2. ‘o jajku: dodać, wbijać’. Jajko sia wbje do 
toho jiszczы MK20 → powbywaty, wыbywaty

wchid ‘wejście’. [Do ula] tu taki, taki bыƚ 
wchid, takы dwerci bыly PW12

wchopyty ‘złapać, wziąć, objąć’. Chu-
doba hoƚodna bыƚa dobri, chŵopïƚa [!] tak 
skoro paszы, że sia toto ẘыliƚo PW12. Ja tak 
wchopyƚa toj krest tak MK20

wczenыj ‘wyuczony, nauczony’. Majsztra 
wczenoho ne bыƚo nïgde IP13

wczera ‘wczoraj’. Wczera PW12. Jak mi 
spominaƚa wczera Worobłycha IP13

wczыty ‘uczyć’. Jak ja chodyƚa, to iszczы 
Lemkы wczыłï. Mene wczyła nauczyteľka. 
Czoho uczыłï? PW12. I po naszomu ï po poľskы 
wczыłï; Świstak takыj wczыƚ – Poľak MP23 
→ nawczыty, wыwczыty

wczыty sia ‘uczyć się’. Jak byƚo sia wczыty, 
jak treba bыƚo korowu pasty. Ony sia wczat, 
to znajut MP23. Ja sia wczыƚ y po polsky, 
iszczы bukwar i tak, że znam ï tohꞌo OK21 
→ nawczыty sia

wdarinia ‘uderzenie’. Korowa kыrwiom 
sia dojit czasom z [w]darińnia IP13

wdaryty ‘uderzyć’. Musiƚa wtikaty zas, 
żeby sy naszƚa misce, żeby ji ne wdaryƚ tot, 
szto jej ƚapaƚ K-3

wdiacznыj ‘wdzięczny’. Rolnïkы barz 
zadowołenы i  wdiaczny państwu IP13. 
Wdiaczny MP23

wdiwaty ‘wdziewać, wkładać’. (Czuha –) 
ne wďiwaƚo sia ruku tam, tïľko taka „nażuta” 
bыƚa, i tu tak tod rukaw wisiƚ PW12

w dołynu zob. dołyna, w horu-dołynu
wece zob. duże
weczer ‘wieczór’. Prychodyły tak o, 

weczeramï. A tak z weczera sidyły ľude, cza-
som i śpiwaly take posmertne piśni PW12. Tak 
można bыƚo do weczera stojatï. Weczerami 
prychodyłi ludi ï tato szыłï toto. Bыłi dowsze 
weczerы, to wszыtkы priały OK21. Weczirkы 
– ciƚyj weczer to bыƚo szum, huk w chыży. 
Sia priaƚo ciƚy weczer. I desi weczerami zïszƚy 
sia chƚopci na seľi, śpiwały sobi HW25; też 
weczor [?]. Iszły weczoramï (żaty) OK21 ◈ pid 
weczer ‘pod wieczór, wieczorem’. Pid weczer 
stojaƚo, a rano już bыłi postawłene desiatkы 
[snopki], o OK21 ◈ na weczer ‘wieczorem’. 
Na weczer zas bandurы. Zakwasyƚo sia na 
weczer totu muku wiwsianu PW12. Tam na 
weczer bыƚ śpiw, ohni kƚały IP13 ◈ w weczer 
‘wieczorem’. Zmoƚoƚa h weczer IP13

Weczer, Śwatыj zob. Śwatыj Weczer
weczeria ‘wieczerza wigilijna’. Byƚa wecze-

ria na Śwatyj Weczer. Tak już po weczeri, to 
towdi iszłï i koľaduwały PW12

weczeriaty ‘wieczerzać (w Wigilię)’. Jak 
maly weczeriaty, wыnoszali chudobi JS18 
→ poweczeriaty

weczirkы ‘wieczornice (związane z przę-
dzeniem lnu)’ ◪ De sia zberaly? Jak chtosy 
choťiƚ pryjniaty, ta, no chto pryniaƚ, bo to ne 
każdyj choťiƚ pryjniaty. No ŵ gazdы, tak 
w gazdы w weczer, w weczer to bыƚo, w gazdы, 
jak sia kotrysy gazda zhodyƚ na to, maƚ plac 
takïj bilszyj, to tam sia schodyƚy, i tam priaƚy. 
Priaƚy i, powidam, bidu robyly, bo rypaly totu 
chыżu tak, szto stuďin bыƚa, no, ale jak chtosy 
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bыƚ terpelywyj, ta terpiƚ, daly mu tam, zƚożyƚy 
sia na naft u. ◮ Takïj ƚamanyk, ƚamanyk sia 
nazywåƚ. Na ostatku, jak już po tych weczir-
kach, bo to bыƚo wse w ťim, jak mы nazыwaly, 
h riścianim pości, pered Rożdestwom, no to 
już, do, do toho Rożdestwa prialy, schodyly 
sia, a poťim już jak, o śwata, to sia zƚożyly 
i taku hostynu kus robyly sï tam. Kupyly 
dakoho wyna abo sztosy tam takie, no ji poho-
styly sia, to sia nazywaƚ ƚamanyk PW12 ◮ I tak 
sia rozchodyly i już ne chodyly poťim na totы 
weczirkы, lem to, lem w riścianym pości jak 
byly welyky weczery, chodyly. [Do odnoho 
gazdy?] Do odnoho, no ale to jak o, takie 
Bortne bыƚo welykie, to h paru miścioch byƚo 
toto, tam bыƚo, i tam bыƚo zaraz daľsze tak 
o, de bыƚo czeľady, sia naschodyly. Takie bыƚo. 
To bыƚo barz dawno już, barz dawno. Kilko 
tomu rokiŵ już o. Takoho ne je. De tam jily, 
nycz ne jily, prialy, nycz ne jily, nychto jim 
tam jistia ne dawaƚ, chto jim tam maƚ jistia 
dawaty, sia najiƚ każdyj jak iszoƚ, ta ťiľko 
wytrymaƚ tam paru hodyn. Nycz ne jily, lem 
prialy i tak, jak powidam, totы zabawы rużnы, 
i śpiwaly i takы o. Tyma zabawamy sia wyba-
wyly, iszly domiŵ, i już PW12 ◮ Sama-m 
chodyƚa na weczirkы i to neraz, priaƚo sia 
i śpiwaƚo sia pry ťim, ï takы piśni cerkoẘnы 
i takы świtowы ho, ho, tam rużne bыƚo na 
tыch weczirkach. Hneskы ne je nyczoho takoho, 
ale to bыƚa zabaẘa taka, prawdywi zabaẘa, 
nawet na doŵhы weczery. I napriaƚ sia, i, 
i nabawyƚ sia, i naśpiwaƚ sia, i piszoƚ domiw, 
i sia mu dobri spaƚo, bo sia tak wыhasuẘaƚ 
kuściczky. Czeľady bыƚo barz duże: ďiẘok, 
chƚopcï, i to sia schodyly i rużne, rużne no. 
No, razom sia schodyly tak, i ďiŵkы prialy, 
a chƚopci ne prialy, chƚopci zbytkuwaly, śpiwaly, 
a ďiŵkы prialy i naprialy wereteno, wereteno 
takie, szto bыƚo paru pasem, a poťim chodyly 
na rużnы takы, teper takoho ne je: i stopkы, 
i mƚynkы, ï jakie to, jak to sia nazyẘaƚo: 
ľinywa Marysia, kapƚuna pekly, takы zabaẘы 
maly. No powidam, nazywaly: stopkы, mlynkы, 

ja ne wkażu, bo to ja ne pokażu takie, ale to 
były zabawы takы fajnы, że sia można bыƚo 
pobawyty no, i także rozmajite, i śpiwaly, i na 
motanyj tanec, i na szto iszczy? Takie bыƚo 
barz fajne, no hneskы takoho ne je nïgde, 
wszыtko zahynuƚo. I susz, na susz chodyly 
PW12 ◮ Baba hƚadïƚa, łen czesaƚa ï priaƚa, 
ï potim były weczirkы, ï ďiwczata barz ocho-
czo chodyły, bo ï tam chƚopci prychodyły, 
ï kapłuna pekły, na rużne, na rużne chodyły, 
na czuda take, na take zabawkы no. Tak że 
priały do piwnoczы, po piwnoczы domiw 
prychodyły. Ta pryjszła domiw, maczocha 
hwaryt: ta dneska z toj kudyłi jakosy maƚo 
toho, powidat. Bo toho mľawa kudiwka bыƚa, 
a ona szmaryƚa, bo ne nesƚa domiw już, no 
szmaryƚa pid mist toto priadywo, a wereteno 
za maƚe bыƚo, bo jakbы wszыtko spriała, to 
ona poznaƚa, że ona sztosi musiƚa z tыm zrobytï 
IP13 ◮ Weczirkы... pereważni w pości teper, 
pered Bożym Narodzeniom. [Poprawia się:] 
Ristwo Christowe, tak. Bыłi dowsze weczerы, 
to wszыtkы priały. Priały, ale priały tыm, 
rukamï, na weretena takы. Jak już mały tot 
łen wыhƚadżenyj, wыczesanyj, tohꞌo, to już 
priały, iszłï, zberały sia razom, do jednoho 
domu, chƚopci karty hrałï tam ï fľirtuwały 
z dziwczatmi, a dziwczata priały si, to każda 
sia staraƚa, żebы ji dobri toto wыszƚo, żebы 
bilsze napriaƚa, to tak wse do dwanastej pere-
ważni priały, a piznijsze na zakinczыniu, jak 
już zakinczały totu pracu, weczirkы, to robyły 
takы ƚamanyk. Składały sia tam po jakese 
paru złotыch ï robyły si take pryniatia, host-
inu taku, wszыtkы razom. Zapraszały ï chłopcy 
neraz tam na toto pryniatia, ta ji muzykanta 
jak bыƚ, to takoho. A to w jednij chati, de 
bыła taka bilsza, bilsze meszkania bыło, bil-
sze take kwadratowe, no to tam sia zbyrały, 
to już mały takie staƚы, ustaleno, że to tot, 
chto lubyƚ takie, no to hospodar ïm pozwalaƚ 
aż chtosi, za jakysom maƚom opƚatom, o. 
A denekotrï, jak mu dały wыpyti, to i tak 
dobri bыƚo, ï zadowolenyj bыƚ, że ľude pry-
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weczorweczirkы

chodiat. Ale to bыƚo takie... ja znam? No kło-
potľiwe bыƚo, znate, jak pohoda bыƚa, to 
iszczy nycz, ale jak tak polało, to nanesły 
brudu do meszkania, bo to prychodyƚo ï dwad-
cet i trydcet ľudi do jedneho, no, to toto duże 
bыƚo. Seƚo bыƚo, maƚo sto simdesiat nomer, 
a tu bыłi na dołyni, jedny tam na seredyni, 
w druhыch bыłi, bo by sia [w] jednej ne pomi-
ściłi. [A nie chodzili tam do góry?] Nie, ne 
chodyły. Diwczata ne chodyły, a my chodyłi 
chƚopci, mы chodyłi i tu, i tam mы chodyły. 
Aż tam pid schroniska zmy chodyły neraz, 
tak. Ta mы rużne zabawy tam ony, jedny 
chodyłï na młinkы, inszy chodyłi na stopkы, 
to inszy takыj motanyj tanec. Śpiwałi, śpi-
wałi. Muzykantiw ne bыƚo, muzykantы bыłi 
na kinci, jak robyły tot ƚamanyj, a tak ne 
bыƚo. No małi takы swoji zabawы, neraz take 
bыłi może ï neprïjemnы, no bo, bo to jak 
robyłi takы młïnkы, zrobyłï młïn, i do młïn 
to brały tote ďiwczata. [Na weczirky chodyły 
tiƚko diwczata?] Diwczata i chƚo[pci], moƚodiż. 
Zamużnы chodyły ťiż, ale tiľko tak priasty, 
a tak w takыch zabawach ne brały udiƚu [!] 
żadnoho, tiľko moƚodы. W pości onï, pere-
ważni w pości robyły, bo to bыƚo szist tyżni 
postu pered Rizdwom Chrystowym no, to toto 
robyły. A teper zarownuwaƚ wszыtko, ne je. 
Ja powidam, bыƚo bidni, ale bыƚo weseƚo, no 
lude żыłi tak spokijni, ne dumały ta jak hne-
ska dumajut OK21 ◮ To weczirkы, tak sia 
do jednoj chыżы, tam sia poschodïli, ďiwczata 
priałï, plelï, a chƚopczыska sia schodiłï pizni-
sze, chodïłï na take rużne zabawы, tak zwałï 
tanec motanyj... i sy zadawałï, tak sia zwaƚo 
fant, musiƚa ďiwczyna sztosï daty tam, chotbы 
szpilku z woƚosia. No sztosi je, chto szto mih, 
i  piznisze, żebы oddałi toto chƚopci, to 
ďiwczыna musiƚa tam abo śpiwatï, abo daszto 
powidatï takie że: „z tыm, z tыm bom pidu 
domiw, tebe lыszu na berezi, a tebe dryľu do 
wodы”. Take si żartы, na żartы si tak. No 
i tak ciƚyj pist ristwianyj, ciƚyj pist chodiłï na 
totы weczirkы. No, taku chыżu si hľadały, 

szto ne bыƚo maleńkych ďityj, bo to ciƚyj weczer 
to bыƚo szum, huk w chыży, chыża jedna 
bыƚa. To byƚo brez seƚo, to ji w trioch chыżach 
bыƚo, byłï totы weczirkы, ne schodyły sie do 
jednej chыży łem. Tak tu Kuzmiże i tam ta 
Felenczankowa o, robïłï w jennij chыży, tam 
zas na dołyni, w druhij chыżы, na kinci seƚa 
znowu w treti, i tak. Bыƚo, dawno bыƚo tu 
sto szisdesiat numeriw, tu bыƚo tыch 
chƚopczыskiw, tu ďiwczat, jak drow. Stojałï, 
pereważni stojałï tak po chыżы dookoƚa. Tam 
świtƚa elektrycznoho ne bыƚo, łem daka lampa, 
to tak stojałï, żebы sia bыƚo widno. Stojałi, 
kudil si tu maƚa zapchanu za pojas tak tu 
i toto... potihaƚa si len, ï słinyƚa kus, i tu priaƚa, 
i zwïwaƚa. Tam popriałi, tam mama doma 
naƚożыłi kiƚko ma spriasti. Sia toto spriaƚo, 
to już sia bawiłi tam, do dwanastoj hodinы, 
do desiatoj priały, do jedenastoj. Zależыt jak 
kotra sia ruszaƚa, jak byƚa zwinna. Ta po 
temri, chto tam maƚ lampu jak hneska. Chƚopci 
odprowadżali ďiwczata, ja nigdy daleko ne 
chodïƚa, blïskom maƚa, w nas w susidztwi 
zaraz bыłï toty weczirkы. To toty szto mały 
daleko, ta chƚopci iszłi, razom, sia odpro-
wadżali i tak bыli weczirkы. Śpiwali, śpiwali 
piśni i takы, takы cerkownы i takы świtowы 
jak hwariałi, rużnы. Łem tak, h piatnycu ne 
śpiwali, w seredu, bo to pereważni totы 
weczirkы to bыłi h pości. To tak zaczыnalï 
jak teper, o, iszczy dwa tyżni ten o, bo misiac 
prawi iszed, i potim ciƚyj pist. Każdyj den. 
Subotu chыba nit, już zapomnuƚa, bo to już 
sorok wisem rokiw jak mы na weczirkы, abo 
wece, ne chodïli, w sorok wisem mы już pere-
żiłi razom, żenatы. Łem ďiwczata chodiłï 
i chƚopci, a zamużna to już maje pereważni 
ďitï maƚы. Tam moƚodiż sia schodyƚa, betiarы, 
betiarы takы. Bыli hrecznы i bыli takы o jak 
teper. W nas w susidztwi zaraz bыłï toty 
weczirkы. Pereważni totы weczirkы to bыłi 
h pości. A już jak sie wojna skińczыƚa to już 
ne, nie robiłï tut weczirok HW25 → zabawa

weczor zob. weczer
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wełycz wereteno

wełycz nieodm. ‘wielki’. Takы bыły 
motowyƚa wełыcz, szto trea bыƚo znati kilko 
tych pasem pustïti PW12. Bыƚ takyj pec 
wełycz IP13. To welycz byƚ pec JS18. No to je 
hƚih, on rosne, to win rosne taki weƚycz JZ22. 
Taka wełycz opata bыƚa [do pieca]. Czasom 
paska wыrosƚa wełycz ta iz peca ne mohła 
wыjtï MW23. Weƚycz jak drabyna, tak jak 
pryzwïszcze, win weƚycz taki K-1

Wełykden ‘Wielkanoc’. H Wełykim Pości 
jak pered Wełykodniom PW12. Tot chƚopec 
piszoƚ na samyj Wełykden. Driżdżi kupuwały, 
paczku driżdżi to już sia tiszyłi, bo to już 
Wełykden, znaczыt; paczku sztyroch kupuwaƚo 
IP13. Jiły kobasu na Wełykdyn MP23 ◪ A na 
Weƚykden to paskы pekƚy. Śwatyty z nio iszƚy do 
cerkwy. Do koszыka, wszytko sia, do koszыka 
rano kƚaƚo na Weƚykden no: i syr, i masƚo, 
i jajcia, i kobasu, i szыnku, no rużne, riżne 
takie, żeby byƚ poŵnyj koszyk, i toto sia nesƚo, 
ksiondz pośwatyƚ, pryszƚo sia domiŵ, daƚo 
sia na sťiƚ, i sia proskurku kupuwaƚo tam 
w cerkwy, prosfora, proskurka i najpersze... 
Tato poďiƚyƚy tak o, najstarszyj czƚowek żeby 
poďiƚyƚ, i najpersze sia toj proskurkы śwacze-
noj źiƚo. Jak my woszƚy domiŵ, no. A piznisze 
na sťiƚ rozkƚadaƚy wszytko: hrin, jajcia, no 
tak byƚo MK20

wełykodnij pist zob. pist
wełykыj ‘wielki, duży’. To bыƚo wełykie 

(warstat). A pid totu chustku wełyku iszcze 
maƚu brały. Wełyke wesila bыƚo IP13. Weƚyke 
seƚo. Myska to weƚykie, a meńsze – tereƚyk 
MK20. Wыhľadы robyły ne takы weľikы jak 
teper. A towdï śnihы padały wełikы OK21

Wełykыj Pist zob. pist
wendka ‘wędka’. Imaƚy rukamy i na 

wendku PK23
weper ‘wieprz’. Weper to bыƚ już weper 

no. Pacia to bыl weper, mih bыtï weper taki 
o, nazywaly, „menśkij” PW12

werch1 1. ‘góra’. Chƚopci iszly kosïti, 
ďiŵczata hrabatï, śpiwaly tam po tych 
werchoch. Chƚopci iszly kosïti, ďiŵczata hrabatï, 

śpiwaly tam po tych werchoch PW12. Do ľisa 
tam po werchach chodyly JS18. Wersze mij 
wersze, zelenyj mij wersze [fragment piosenki] 
HW25 ◪ O te hory sia nazywaƚy? Duże bohato 
tak skazaty: i Mareszka byƚa, i Magurycz, 
Ostryj Werch, Kornuta, Dżamыrы. Tak, jak my 
tam na poƚe chodyƚy ta do Dżamыr, Pasiczne 
takie tyż tam, no take pryzwïska takы pola 
maƚy, tam de my na poƚe chodyƚy. No i takie, 
o Magurycznym kazaƚa już, no i takie tam 
o, riżne... 2. ‘wierzch, góra czego’. Pƚatwï, na 
kotrim budut spoczywaty krikwï, werch, o IP13 
◈ werchom ‘od góry, w górze’. [Worek] takы 
werchom bыƚ szыrokыj OK21 ◈ na werchы 
‘na wierzch; na wierzchu’. [Zerno] kłały tam 
de stajnia bыƚa, no, na stajniu, na werchы tak 
OK21; też na wercha. Kƚałi jednu, a tu bыƚa 
szczeľinka taka, i druha doszka na tretiu na 
wercha tak, że zakrыwaƚo wszыtko OK21 
◈ z werchы ‘od góry, z góry, na wierzch, na 
wierzchu’. Baba jak iszła do cerkwy, to braƚa 
z werchы na totu chustku iszczy obrus takyj 
biƚyj. Zo spodu sino, a z werchы zerno [na 
strychu] PW12. Moƚoko sia postawyƚo, z wer-
chy taka byƚa werchnyna, zmetana MK20; też 
z wercha. Z wercha bыƚo natiahnenyj obrucz 
takyj na tim, żeľizny [na kole wozu] OK21. 
Z wercha bыƚo roździerane TW22

werch2 ‘kwiatostan’. Tam bыƚo dakie takie 
kwitia kuzy, to takie pachƚo, ale takie tam 
z toho, jak my nazywaly, werchы PW12

werchiwka ‘gorsze włókna ze lnu’. Cze-
sały iszczы piznisze na takыch, sia szczit sia 
nazywaƚo, i toto hirsze to iszƚo takie na motuzы 
HW25. Werchiwka sie nazywaƚo, bo to z wer-
cha bыƚo roździerane TW22

werchnyna ‘śmietana’. Moƚoko sia 
postawyƚo, z werchy taka byƚa werchnyna, 
zmetana MK20 → zmetana

werchuwatыj ‘kopiaty’. Piszƚam na totы 
jafыrы i nazberaƚam poƚnyj koszyk taki wer-
chuwatyj AK20

wereteno ‘wrzeciono’. Weretenom priaƚy 
PW12. Wereteno za maƚe bыƚo IP13. Takы byly 
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wernuty wesila

weretena, no ji skruczaly na kubiata JS18. To 
tam robyƚy weretena takыch, szto sia priaƚo, 
wereteno sia zwaƚo MK20. Priały, ale priały 
tыm, rukamï, na weretena takы OK21. Tu 
wereteno tiahƚo HW25

wernuty zob. wertaty 
wernuty sia zob. wertaty sia
werstwa (?) ‘pokolenie (?)’. Teper jakysa 

werstwa nastaƚa, szto ani ne chotiat śpiwaty, 
a ne je takoho takoho żebы wczyƚ śpiwu PW12

wertaty ‘wracać’, dok. wernuty. Jak mы 
wernuly z Zachodu to, to-zme iszczy pisze iszły 
do Gorłyc PW12. Tu jak zme wernuły nazad 
z zachodu... IP13. Ï ony dały nam zezwoľinia 
wernuti. Wernuły zme, mały staru chatu taku 
HW25 → powertaty

wertaty sia ‘wracać’, dok. wernuty sia. 
Jak my sia wernuly z zachodu, to zme cho-
dyly tam PW12. Jak z kurnej chыżы piszoƚ 
do Hamerykы, to do kurnej sia wernyƚ IP13. 
Jak sia ne wernu, to muszu siditi dwa misiaci 
w karnym lagri MP23. Ale sia wertajut nazad 
PK23. Wziałï ślub, i wertały sia do moƚodyci 
HW25

wertyty ‘wiercić’. Wertiƚ takym swerbłykom. 
Wertyt tu totы sumczi IP13. Bыƚo belok 
takыch szist cy piat i bыłï werczenы ďirы 
OK21 → powertyty, zawertity

wesełist ‘radość, wesołość’. Ne je weseƚosty 
medże ľudmi PW12

weseło ‘wesoło’. I to weseƚo bыƚo, choć ľude 
bыły bidnы. Lude barz zaczały sia weseƚo 
zachowuwaty IP13

wesełыj ‘wesoły, radosny’. Były barz weseƚy 
i barz szczыrы. Ne do opowidania jakie to byƚo 
weseƚe. Powidam że bыły bidnы, ałe weseƚy 
bыłï. Barże weseƚy bыƚy jak hneska IP13

wesila ‘wesele’ ◪ Wesila byƚo, no to wełyke 
wesila bыƚo, bo to bыƚo ludy ï ludy iszłï, ne iszłï 
– były proszeny, ałe ne proszenych wece byƚo. 
Gazda sia musiƚ z nïma [gośćmi weselnymi] 
obыti. H bojisku tancuwały, choc ï po zemłi. 
Gazda musiƚ iti paru raz z fl aszkou, żebы 
poczestuwaƚ, bo jak ne poczestuwaƚ, to mu 

robyły bidu... Bыƚo dwoch drużbiw i drużkы, 
dwi swaszkы, starosta, no ji marszaƚka bыƚ 
IP13. Wesila uzhodnili, koły bude wesila, 
i sia tam [h] moƚodyci rychtuwały na wesila 
TW22. [Kto zapraszał gości?] No to drużba 
i drużka, drużba i drużka zapraszaƚy, ne tak 
że pani mƚoda chodyt i pan mƚody, lem drużba 
i drużka chodyƚy JZ22. Zhotowyli, mы nazy-
wałi bandurы... nahotowyłi bandur, rosoƚu, 
narobyłi pyrohiw, a i takie bыƚo wesila HW25 
◮ No to wesiľa takie, napersze sia poprycho-
diat, zberajut sia drużkы, drużbowe, wszыtki 
swatowe, swatы i poprychodiat, i sia zhania-
jut do chыżы, no a poťim sidajut koo stoƚa 
wszыtko, śpiwajut swaszkы. Toto zaruczыnы, 
to ja już ne powidam od zaruczыn, bo to by, 
ťiƚko to treba JZ22 ◮ Tak bыƚo, jak ja iszczy 
doma bыƚa, jak moji sestry sia oddawaƚy, to 
tak pryszoƚ najpersze probywacz, taki chƚop 
staryj i gadaƚ tomu swatowï: cy dasz ďiŵku, 
cy ne dasz? No i już jak tam powiƚ, że dast, to 
pryszƚo zas dwoch, abo trioch, abo sztyrioch 
już takыch za... na pogadanku szto obiciajut, 
szto dadut, szto: cy korowu, cy poƚe, cy szto. 
No, jake wino. No, a poťim, już poťim, już 
zaczaƚy zaruczыnы, piszƚy do zaruczыn, ta 
jak do toho, ta jak teper do toho chodiat do 
ksiendza JZ22 ◮ Tak, już bude cy chыża, cy 
szto mu tam obiciaƚy, cy gazďiŵka, bo per-
sze to ľude, to sia lude na gazďiŵku żenyƚy, 
ne ta jak teper, na gazdiŵku, ne z diŵkom, 
a z gazďiŵkom sia żenyƚy, bo bыƚo duże koroŵ, 
duże kony, duże poľa JZ22 ◮ To ťiż tak byƚo 
że moƚoda hťikaƚa i sia kryƚa, ťiż tak byƚo, 
i ťiż tak hprowadżaly, a poťim no tak wesiľa 
byƚo jak wesiľa, no ji już. O toto już pry kinci, 
to już, toto to już sia odbywaƚo h moƚodoho, 
bo [w] moƚodyci sia odbyƚo wesiľa i piszly 
do moƚodoho, a h moƚodoho sia zas wesiľa 
odbywaƚo, no to tak jak pryszly do moƚodoho, 
to toŵdy czepyly. Czepyly, toŵdy iszly do 
komorы, tam czepyly, tam, tam swaszkы śpi-
waly i drużbowe, i poczepyƚy totu moƚodu tak, 
jak powidam, poskƚadaƚy wszytko na niu, 
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westkawesila

i toŵdy wchodyly, iszly na poťik sia mыty, 
iszly sia iszczy sia mыty moƚodiata, i tak już 
potim wesila bыƚo zas u moƚodoho, bыƚo kupa 
toho. Sidaƚa moƚodycia na koľina moƚodomu, 
na poduszkuch, moƚodyj sidyƚ tak, tu mu daly 
poduszku, tu moƚodycia siƚa, no i tu swaszkы, 
i czepyly, wszыtko robyly koo nej toto, szto 
powidam. Zaczepyƚy, rozpľitaƚy, zniaƚy wszыtko 
toto z hoƚoẘы, rozpľitaƚy i poťim zaczepyly 
tom chimľom, jak poẘidam, czepec ẘƚożyly, 
gaƚunok daly, chustku z werchы, i tak uż bыƚa 
moƚodycia zaczepƚena. Hneskы takoho ne 
je. I tak sï śpiwaly rozmajiťi pry ťim. [A to 
swaszky?] Swaszkы czepyly, swaszkы, ïszczy 
jim tak, drużbowe tam nꞌa zľist zrobyly, kraly 
tot czepec, to moƚodycia źmituwaƚa tot czepec 
z hoƚowы, metala, takie, takie o, do zabawы 
bыƚo szыtko. Ne pekly nyjakoho, specjaľnoho 
nycz ne pekly, chlib bыƚ o, ji i jak ja powidam 
totы perohы już pry kinci dawaly tak, tak 
dawaly na takы bilszы, no tam każdyj sobi 
jedno wziaƚ, to ne byƚo, tak jak hneskы, szto 
każdyj osibne, każdyj toŵdy szыtkы jily, daly 
try myskы, ji i wszыtkы jily z tыch trioch 
mysok. jak to, jakы bыły wesilnы, no to takie 
bыƚo. Nychto sia nïkoho anï ne bojaƚ, że sia 
zarazyt, anï trefnы. Czohosy prykľakaly spid-
nyciu, ale ja sama ne znam czoho, szto to, 
szto to bыƚa za jedna ẘorożka, ja to ne, ne 
rozumiƚa, i że ne ma, to poďibno że to, żebы 
ne byƚ sẘoju żenu, to za to moƚodyj prykľakaƚ, 
no ja ne powim toto dobri. Prydanы to jak 
już piszƚa moƚodycia do moƚodoho, no to sia 
rodyna tota moƚodoj, blyżcza i daľsza, jak 
choťily, to sia zberaly i prychodyly, tam stawaly 
pered dweri, śpiwaƚy, i tak iszly, i nazywaƚy 
sia prydanы. To jich zasadżaly za stoƚ. No 
poẘidam, toŵdy jak moƚodycia piszƚa do 
moƚodoho, to za niom poťim, tota moƚodoj 
rodïna blyżcza i jaku tam sy pooberaly, ïszƚa 
do moƚodoho, i tam sia hostyƚa tak, to nazy-
waly prydanы. [A podarunky?] Podarunkы 
to moƚodycia dawaƚa, moƚodycia dawaƚa joho 
rodyni, jak prïszƚa do rodyny, ta ja iszczy 

sama podarunkы dawaƚa. [Jakie?] No takie 
no, jak moƚodomu to jakie ďiẘcza byƚo, to 
abo daku basanunku, abo chustoczku, a jak 
starszыm to koszeľu, opľicza, abo poƚotna na 
opľicza, no tak no, takie, takie sia daẘaƚo. Ale 
teper toho ne je, to teper moƚoďi skƚadajut, 
a ne moƚodycia, toŵdy takie bыƚo PW12 ◮ 
Persze byƚo h moƚodyci. Jak iszƚa moƚodycia 
do chłopa, to persze h moƚodyci byƚo. Poro-
byly tam den, a na druhyj den poťim pozbe-
raly sia i wыberaƚa sia normaľni. Wыbraƚa 
sia i piszƚa do chƚopa. I h chƚopa zas robyly 
druhyj den. I tak byƚo dwa dni. Chto choťiƚ 
to popyƚ i pojiƚ. [Szto pyły?] Wudku, to na 
wesiľu to lem wudka traluje [!]. Wodu ne 
pyly JS18 ◮ Pryszly pered chыżu i śpiwajut: 
Wыchodżaj, wыchodżaj ty bohacki sыnu, 
prywytaj, prywytaj po żeni rodynu. A tam 
odśpiwaly: pryszly nam prydaniany, szto my 
tu jim jisty damy? Narubame trisok, dame na 
sim mysok. Tak totы z chыżы śpiwaƚy. To już 
jak do moƚodoho jej pryprowadïƚy K-4 ◮ [Jak 
można tyżden czasu wesiľa robyty?] Lem bыƚy 
z jodnoho seƚa, piszƚy babы, korowы podojily, 
porobyly doma, ďity poplekaly i piszƚy zas na 
wesila K-4 → oddawaty sia

wesilnыj 1. ‘weselny’. Any wesiľnы ne 
znajut, any koƚыskowы ne znajut [piosenki, 
pieśni]. Daly try myskы, ji i wszыtkы jily 
z tыch trioch mysok jak to, jakы bыły wesilnы 
PW12 2. ‘gość weselny’. Wesilne poważny byly, 
czasami tak zaczepľaly i tak. [Kto?] No powi-
dam, wesiľnы takы. [Swaszky?] Swaszkы JS18

wesna ‘wiosna’. I „na wesnu” i, biľsze „na 
jar” – tak nazywaly. Wesna najbilsze sia radyt, 
wesna abo jar, abo jar, ale tak jar, o. Na jar, 
abo na wesnu toto tak i tak PW12. Cy na 
wesnu, cï na takы sy Zełenы Śwata. I tak do 
wesnы OK21 → jar

westka ‘bluzka’ ◪ No takы małы, ťiż 
łenianы bluzkы, to sia nazywaƚa westka. 
Westka toto normalni tak, jak teper totы 
bluzoczkы sut, szto z konirykami, i ne roz-
pinana, łem tak tu kus bыƚa, takie mama 
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westy sia winci

nazywałï opľicza. W ti weści chodiłi ciłyj 
tyżden, w jedni, a na druhyj tyżden prały, 
a w subotu zminyly si, aż na druhyj tyżden 
nosyłi druhu, a  tak ciłyj tyżden HW25 
→ bluzka, oplicza

westy sia ‘powodzić się, wieść się’. Potrafyt 
chtosi jeden druhomu porobyti sztosi, że sia 
mu źľi wede IP13. Żebы sia wszytko weƚo, sia 
należыt dity chowały ƚadni TW22

wewiurka ‘wiewiórka’. Sam jem chodyƚ 
na wewiurky PK23

wezty ‘wieźć’. Wozamï jak iszoƚ, to wjuz 
abo dakie drowno na prodaj, abo dakie, daku 
chudobu. Ja dyrwa wiuz IP13 → nawezty, 
wozyty, powezty sia, zawezty

wezty sia ‘jechać’. A tota z Gorłyc, szto 
ty sia z nym wiuz, jak to sia zowe? Nam ne 
chotiły nigde pryjaty na potiah, to-zme sie na 
uhľu wezły MP23 → ity, jichaty, prychodyty

whaniaty ‘wganiać, zaganiać’. Jich wha-
niały tam pomedżы chыżы IP13

w horu zob. hora, w horu-dołynu
w horu–dołynu ‘w górę i w dół (o orce)’. 

Buďjak orały: ï w horu-dołynu ï na piperek. 
W dołynu oraƚ. W dołynu oraƚ, no znaczыt 
[w] dołynu, a jak bude do horы, to sia mu 
perewernuƚ pƚuh zas. A jak w dołynu, to ťiż 
oraƚ w dołïnu i w horu IP13

wiazaty 1. ‘wiązać’. Iszoƚ ze [!] serpom i na 
snopkы skƚadaƚ. I potïm druhy iszoƚ i wiazaƚ. 
Onï to jak kus skosyly, ta wiazaly pak samy 
i stawľaly do... Wiazaly, pozberaly i wiazaly, 
weresƚamï wiazaly, tom soƚomom, szto byƚo 
JS18 2. ‘przywiązywać’. Tam ľude psy wia-
zaly, bo dыkы chodyly do bandur, to wiazaly, 
żeby straszyƚ JS18 → powiazaty, prywiazaty, 
zwiazaty

wicha ‘wiecha, znak zakończenia budowy 
domu (i poczęstunek z tej okazji)’. Jak kri-
kwy postawľaƚy, ta wicha byƚa. Na weczer 
postawľaly, to byƚo poczestunok, to hostyna 
byƚa taka robitnykiŵ kotrы robyly, poczestunok 
byƚ, wicha byƚa, wicha. Wicha byƚa zapľata 
tam na ťij krikwi ostatnij JS18

wicznist ‘wieczność’. Tak, tak, starist ne 
raďist, a moƚoďist ne wicznist K1899

widity ‘wiedzieć, znać’. 1. ‘wiedzieć’. Ja 
łem tak sztom, sztom widiƚa, a robyti ja toto 
ne robyƚa PW12 2. ‘znać’. Ne wim nauczytela, 
łem tam dwuji dawaƚ MP23 → znaty

widro ‘wiadro’. Ścina, koły mы pryszły, za 
desiat rokiw taka bыƚa, żebы tu widro wody 
wыlaƚ na niu IP13. Ŵodu sia nosïƚo w widrach. 
Do widrij [!] dojily, Widra sut takы oblewanы, 
o. [A dawno do czoho dojiły?] Tiż do widra 
JS18. Wodu h widrach nosyły preważni z rikы 
AK20. Treba byƚo hľaty do swoho widra MK20. 
Studnia i na korbu, krutyƚ na ƚańcuch, potim 
widro. Wodu nosyłï w widrach OK21

wijna zob. wojna
wikno nowsze ‘okno’. Tu-zme pryjichaƚy, 

joj, wam każu, pustka, wiken ne je, dweri ne 
je MK20. Bыłi takы, szto wikna robyły OK21 
→ wыhlad

wilno ‘wolno, można’. Poƚotno robyły h 
wojnu i skoru garbywały, choc ne wilno bыƚo. 
Po ľisoch wilno wsiady iti na hribы. Za komuny 
ne wilno byƚo stawyti [domu] z derewa. Ne 
wilno bыƚo. Ne wilno sia zaƚamľuwatï nat 
chorobom, no, ne wilno IP13. Zaƚamľuwaty 
sia ne wilno MP23 

wił ‘wół’. Sie nazywaƚy woƚы, w nas pere-
ważno bыkы powidaly, bыkы, bo tu des biľsze, 
to bыm powiƚa, że tu nazywaly wolы, a h nas 
ni, w nas nazywaly bыkы: maƚ bыkы, prodaƚ 
bыkы PW12. Dawno za Austryji tilko woƚamy 
lude robyły. Pƚuhom orałï, orałï woƚamï kołysï. 
Tak najpersze wыpychałï koni bыkы, bo 
bыkamы robyły, woƚamï IP13 → bыk

win ‘on’. Ne znam jak win sia nazywaƚ 
tot pan IP13

winec ‘ślubny wianek’. Takы wińci mały 
na hoƚowach z kwitia TW22 (– Ja ne pamia-
tam HW25). – Z hoƚom hoƚowom byƚa i taki 
winec maƚa upłetenyj HW25. Iszly znimaty 
ji tot winec z hoƚowы K-4

winci ‘wieczór panieński’. Bыƚy w nioj 
wińci to sia zwaƚo, weczer pered wesilom, 
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wino wjazaty

wińci, chƚopci i diŵczata sia poschodyly, śpi-
waly. Na wincoch i tohꞌo; koleżankы, kolegы, 
wszыtkы tak iszly K-4

wino ‘wiano, posag’. Wino, wino TW22. 
Szto obiciajut, szto dadut, cy korowu, cy poƚe, 
cy – no, jake wino JZ22

winok zob. winec
wio! ‘wio! – zawołanie na konia by ruszył/

jechał szybciej’. Posidały-zme i wio! A żebы 
pruczejsze, to wio! IP13

wiryty ‘wierzyć’. Lude toto wiryły i wiryły. 
Wiryły lude w czarы. Bыły takы szto wiryły 
w toto, łem że sia pryzriƚ, to jusz, znaczыt, 
poszkodyƚ. Hrokы, strasznы hrokы dostaƚ, 
to wiryły IP13

wisk wosk’. Mały pszczoƚы, to pcziľi wisk 
bыƚ HW25; też nowsze wosk. Pczeľi wosk 
TW22 → woszczыna

wispa ‘ospa (choroba)’. Wispa mu porobïƚa 
take totы pľamы JZ22

wiszało ‘drążek do zawieszania ubrań 
(także do podwieszania kołyski)’. Wiszaƚo, 
to taki byƚ druk derewiany i na tot druk byƚo 
zamocuwane takы totы motuzы, i na tych 
motuzach tota koƚyska K-4 

wiszaty sia ‘wieszać się’. Ale wiszaty sia, 
ne wiszaƚy aż tak PK23 

wiszczыcia ‘wróżka, osoba lecząca cho-
roby czarami’. Kazaƚy, że to wiszczy, wiszczy-
cia to tak sia zwaƚa MK20

wiszczыty ‘leczyć czarami’. Byƚa taka, że 
liczyƚy, liczyƚa toto, i kazaƚy że to wiszczy, wisz-
czycia to tak sia zwaƚa, to nawet moji mama, to 
moji braťia... to mene wyprawyƚy do toj baby, 
wziaƚy do horniatka masƚa, no i ja pryszƚa do 
nij. No czoho ty Marysiu tu pryszƚa? Naliczty 
wiszczyci. I sztosy tam pomemraƚa, pofafraƚa, 
popľuwaƚa do toho masƚa, ja piszƚa domiŵ 
i mama wziaƚy, i tym masƚom to mastyƚy. 
Ale to ťiż pomahaƚo MK20

wiśta! ‘wiśta! – zawołanie na konia, żeby 
szedł w lewo’. Wiśta! – na ľiwo; wiśta! – ľiwa 
ruka, ľiwa ruka – wiśta! IP13

witczыm ‘ojczym’. Witczыm K-1

witer ‘wiatr’. Totu kыczku prywiazuwałï 
soƚomom, brałï to tam do toj ƚatы tak, żebы 
witer... OK21

witorok ‘wtorek’. Witorok IP13. Na 
torh chodyłi w witorok wse, witorok OK21 
→ tyżden

witrak ‘wiatrak’. Witrakы robyłï [‘mełły’] 
IP13

wiwsianыj ‘owsiany’. Zakwasyƚo sia na 
weczer totu muku wiwsianu PW12. W każdyj 
den sia pekƚo; bыƚ wiwsianyj, żыtnyj (chlib). 
Dawno każdyj den pekły, bo wiwsianyj musiƚ, 
wiwsianyj bыƚ MP23

wiz ‘wóz, furmanka’. W sinioch stojaƚ 
wiz, bo czasami treba byƚo pojichaty AK20 
◪ Wozamï izdyły, ałe wozamï jak iszoƚ, to 
wiuz abo dakie drowno na prodaj, abo dakie, 
daku chudobu, abo, no to już chyba sia tam 
z mista powiuz na tim wozi PW12. Pizni-
sze na wozoch sia wozyƚo już (jafыrы). Wiz 
bыƚ iszcze takyj ne żeľiźniak, a derewianyj, 
znaczыt derewiane osi maƚ, to ne strilaƚo 
tak... sia ƚadno hƚożыłï. Ja na wozi, koni tu 
trymam IP13. Pereważni derewiany wozы, 
to bыƚo z derewa zrobłeno, pereważni z jase-
nia czy z buka, no, ï dubïna. No a z wercha 
bыƚo natiahnenyj obrucz takyj na tim [na 
kole wozu], żeľizny, hruby, centymytrowы, 
no i tote, na tim jizdyłï, no toto tohꞌo ne wydiƚ 
nigde towdi woza gumowoho, ne bыƚo OK21. 
Bыƚ taki, szto robyƚ wozy, kolesa TW22. Jak 
piszły sino hrabatï, jak kƚałi na wiz, to sia im 
tu kustryci nasypaƚo HW25 → furmanka

wizwaty sia ‘odezwać się’. Ani sƚowa sie 
ne wizwaƚ IP13

wjazaty ‘wiązać, związywać’. Na jedno 
pasmo iszƚo dwadcet cztery nitkы i tak sia 
wiazaƚo PW12. [Skoszony owies] na tre-
tij den wiazały, jak już wyschƚo. Łancuk 
prychodyƚ do toho, do tej girы, to tam wiazaƚo 
sia OK21. Snopы wiazałï – poweresƚamï, 
żыtnom soƚomom, a ni – to berezom MP23. 
[Chustki] tak si wiazały, jak bыƚo horiaczo. 
A takы basanunkы – tыm wiazały [włosy] 
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wkazaty włożыty

no, ƚadni to bыƚo. Łen jak pristaƚ już, no, że 
już byƚo nasinia pristaƚe takie, to towdy brałi, 
braƚo sia tak rukami, rwałi i takы horsty robyłi, 
wiazałi HW25 ◈ wiazaty spidkы ‘łączyć pod-
waliny’. Poczestunok bыƚ, jak spidkы wiazały 
IP13 → nawiazaty, powiazaty, zawiazuwaty, 
zwiazaty 

wkazaty zob. wkazuwaty 
wkazuwaty ‘pokazywać’ dok. wkazaty  

Spidkы, wkazuju dokƚadni o, spidkы. Jak 
to buduwały, to ja zaraz wkażu. Wkazuju, 
żem telata prodaƚ, wkazuju kwit, wszыtko 
IP13. Takыm żarnom sia moƚoƚo, mы mame 
iszczy take żarno, mame, ja wkażu MP23 
→ pokazaty

wkoło ‘dookoła’. Bыƚ takыj, szto już sia 
znaƚ na tim majster, to win tam obmuruwaƚ 
wkoƚo (studniu). [W żarnach] byƚ takyj dru-
czok wƚożenyj wƚaśni do toho doƚka, ï tыm sia 
obertaƚo tak wkoło OK21 → dookoła

wkrasty ‘ukraść’. Nïchto ne wkraƚ nycz, 
any jahnia, any korowu PK23

wkraszaty ‘przyozdabiać’. [Obrazy] jak 
bыly wstawlenы, tak jich nychto nyjak ne 
ukraszaƚ PW12

wkrawuwaty ‘odkraiwać’. Skƚaly miaso, 
tam powiszaly, i tam sï wkrawuwaly. Miaso 
zawesïly, i po kawaľci wkrawuwaly, i ily JS18. 
Sыr sia wkraŵuwaƚo, i na poƚe ďity sy braƚy 
MK20

wkrojity1 ‘ukroić, rozkroić’. Wkrojiƚa 
chľiba. Żebym znaƚa jak wkrojiti, tom napysaƚa 
łyst, ï poƚożyƚam do chľiba, i sia wpiuk MP23

wkrojity2 ‘wkroić’. Wkrojiƚo sia kartofľi 
[!] do ŵodы MK20

wkrыty zob. wkrыwaty
wkrыty sia zob. wkrыwaty sia
wkrыwaty ‘kryć (o dachu)’, dok. wkrыty. 

Kыczkamy wkrywaly; jak postawi [chyżę] to 
wkrыwali, wkrыli, żebы sia ne naľaƚo JS18. 
Nakrutyły kыczkы ï tыm wkrыwałï [dach] 
OK21 → krыty, nakrыty

wkrыwaty sia ‘okrywać się’, dok. wkrыty 
sia. Na postely starsze spaly, tak sia wkrywaly 

perynom PW12. Dały nam pƚaszczы takы, 
szыneľi, żebы zmy sia wkryły; już ne bыƚo tak 
studeno, ałe w pewnycï ne bыƚo tepło MW23

wkrыwka ‘pokrywka (?)’. Dzwiniata... 
perekryŵkы byly i wkryŵkы byly i toto i jedno 
na druhym poskƚadany JS18

wkusyty ‘ukąsić’. Tota żinka, to ona znaƚa 
zaľiczyty jak zmij wkusyƚ, bo mene samu 
wkusyƚ AK20

wkыsnuty ‘skisnąć’. Wisem hodyn kysne, 
wisim hodyn jak wkysne [o cieście chlebo-
wym] IP13. I rano zahustyƚy tak, to musiƚo 
bы wkysnuty tak toto dobre, i w pecu sia pekƚo 
MK20 → kыsnuty

wlaty ‘wlać’. Do konia ne moż bыƚo wľaty 
[lekarstwa] PW12. [Trzeba] totu wыczerpaty, 
a inszu hľaty ẘodu tam JS18. (Bodenka), 
smetanu wľały do toho OK21

właśni [-ńi] ‘właśnie, akurat’. Byƚ takyj 
druczok wƚożenyj wƚaśni do toho doƚka. Jak 
już bыƚ snopok hotowyj, takyj uważała że 
jes, że wystarczыt, to wiazała, tam wƚaśni 
soƚomom OK21

własnыj ‘własny’. Hƚasna sestra ne iszƚa 
trïmaty ditynu [do chrztu] IP13

włastytel nowsze? ‘właścicieľ. Tu ľude 
były wƚastyteľamï, znaczыt IP13

włeczы sia ‘lec, położyć się’. Socha byƚa, 
jak ne poƚożыƚ sochu, ta sia hlehƚo, i to by 
zhnyƚo JS18

włomyty [wymowa też: hłomyty] ‘uła-
mać’. Takыch pidpaƚki wpekły piat, szist, sim; 
tak se hƚomiƚo, i piszƚo na dwir, ľitaƚo, ta ne 
chotiƚo ani masƚa HW25

włomyty sia [wymowa też: hłomyty sia] 
‘złamać się, połamać się’. Ona z kilczykamy, 
żeby sia ne hƚomyƚo. Hneska ne smotryt, szto 
kilcia wƚomyły IP13

włony ‘w ubiegłym roku’. W tamťim roci 
– wƚony my nazywame, abo hƚony PW12

włożыty [wymowa też: hłożыty] ‘uło-
żyć’. Czepec ẘƚożyly, gaƚunok daly, chustku 
z werchы PW12. Jafыrы sia ƚadno hƚożыłï 
IP13 → układaty
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wmerania wmerania

wmerania [wymowa: hmerania] ‘umie-
ranie’. Mama toho chƚopczyska co tu byƚ, no 
to zachworiƚa, taka chwora, no do hmera-
nia AK20

wmeraty [wymowa też: hmeraty] ‘umie-
rać’, dok. wmerty [wymowa też: hmerty]. 
Ałem iszcze ne hmerƚa, iszczy żyju. Jak ja budu 
wmeraƚa, to ne znam. Jak hmer, to poƚożyły 
na smertelnu pościl. Molytwu i teper czyta-
jut iszczy, jak chtosi wmre PW12. Czƚowek 
hmerat. I tak hmru, i tak hmru IP13. Jak bыƚ 
chŵoryj, to wmer. Chƚop hmer. Moja ďiwka 
hmerƚa, hmerƚa iszczy jedenadcet rokiw. To 
jak win sia nazywat, tot szto hmer? MP23 
→ wmerec, powmeraty

wmerec [wymowa też: hmerec] ‘umarły’. 
Toto szto do hmercia, to jak robyły daŵno, 
tak i teperkы tu czytajut psaƚtyr, i ksiondz 
prychodyt, to wse do hmercia, kto sï żыczыt; 
i parastas odpraŵlat, i sidiat żinky, śpiwa-
jut piśni śwaty AK20. Jak hmer, jak pomer 
ktosy, żeby tam iszƚa h tomu hmercowï MK20 
→ hmerłыj

wmerłыj [wymowa też: hmerłыj] ‘zmarły, 
umarły’. W cerkwi to sia taky piśni ne śpiwaƚo, 
to tilko pry hmerľim PW12

wmerty zob. wmeraty
wmistyty sia ‘pomieścić się’. Wszыtko 

sia ne wmistyƚo [w skrzyni], no to wynaszałï 
denekotrы takie, szto bыƚo na sztodꞌen abo 
hrubsze, do horы OK21

w momenti [-ťi] nowsze ‘w jednej chwili’. 
Win w momenti pomedży ľudy, nazberaƚ hro-
szy IP13

wmыty ‘umyć’. I sia zrobyƚo masƚo, masƚo 
mama pozberaƚy tam, i hmыƚy h ẘoďi. Treba 
wыczystyty toj sыr, wmyty tam, i wыsuszыty 
MK20 → mыty

wmыty sia ‘umyć się’. Idut do rikы do 
mыtia, i ona sia hmыƚa K-4 → mыty sia

w nicz zob. nicz
wnuczka ‘wnuczka’. To jes nasza wnuczka 

IP13. Jak ďiŵcza to wnuczka AK20. Mam 
wnuczku, skińczyƚa wsio, studia skińczyƚa MK20

wnuk [wymowa też: hnuk] ‘wnuk’. Wnuk 
PW12. Buduje sia wnuk tu. Teper mij hnuk sia 
buduje IP13. Wnuk i wnuczka AK20. Hnuk 
tu wыszoƚ, bo sia z ojcem ne hodyłi MP23

wnukы ‘wnukowie; wnuczęta’. Wnukы 
– mojij ďiŵky ďity PW12

woda ‘woda’. W ŵoďi toto robyly, w horiaczi 
ẘoďi PW12. Rыbы w wodi sut IP13. Masƚo 
mama pozberaƚy tam, i hmыƚy h jedny ẘoďi, 
h druhi ẘoďi MK20. Wodu nosyłï w widrach 
OK21. Ľude z rikы braƚy wodu PK23. Metałi 
toto ohen, takie uhľa pałene do wodы [przy 
zdejmowaniu uroków]. Połotno h rici moczыłi, 
h wodi HW25 → wodyczka

wodnыj młyn zob. młyn
Wodochszczy, Wodokresty, Wodoksz-

czы, Wodośwacia → Jordan
wodyczka zdrobn. ekspr. ‘woda’. Tы bыstra 

wodyczko, omыwasz pisok i kaminia [z zakli-
nania] MK20 → woda

wodyty ‘prowadzić, prowadzać’. Takie 
dostaƚ zatwerdżenia, szto straszni sia chotiƚ 
toŵczы PW12

wojak ‘żołnierz’. Nimci, każdy wojak maƚ 
taku kamyzeľku z krolï PK23

wojna ‘wojna’. Tu pered wojnom sklepы 
bыły taky uo, pojedynczy PW12. Poƚotno robyły 
h ŵojnu. Jak pryszoƚ z wojnы IP13. Tak jem 
w Nimciach, i bыƚam, ciƚu wojnu MP23. Ja 
mam iszczy bľuzku taku, z tych wojniw. Jak 
sie wojna skińczыƚa, to już ne robiłï weczirok 
HW25; też wijna. Pered wijnom IP13. To 
tak bыƚo do wijny OK21. Bez wijnu nycz ne 
można bыƚo kupïti po prostu HW25

wojsko ‘wojsko’. A to wojsko stojaƚo, to 
wojna bыƚa IP13. Nas wojsko wыhnaƚo. Win 
ani h wojsku ne bыƚ MP23 ◈ pry wojsku bыty 
‘służyć w wojsku’. Pryszoƚ taki jeden chƚop, 
szto bыƚ pri ŵojsku, susid taki nedalekïj PW12

wojty ‘wejść’. Jak my woszƚy domiŵ MK20
wołoczыty ‘włóczyć, rozwłóczać; cią-

gać’. Piszły nazad do Gorłyc i woƚoczыły, 
maƚ tu, tu, tu, tam IP13. Teper skirkы psy 
woƚoczat PK23
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wołoniaczы wpadaty

wołoniaczы (?) czereszni ‘wilcze jagody 
(?)’. Woƚoniaczy czereszni – czornы, no, 
i czerwenы ťiż sut JZ22

wołosia [wymowa też: ołosia] zbior. 
‘włosy’. Chimľa to takie byƚo kacziľcie o, i na 
tim wołosia bыƚo zokruczane. Persze tu nazy-
wały gamba, oczы, oƚosia PW12. Takie byƚo 
skruczene, jak o to oƚosia byƚo popry hoƚowi 
JS18. Trea bыƚo taku chimľu maty i czepec, 
i zawyty toto woƚosia, kosu ne wilno byƚo, 
jak już zamuż wыszƚa MK20. Fant – musiƚa 
ďiwczyna sztosï daty tam, chotbы szpilku 
z woƚosia HW25 

worobel ‘wróbel’. Z tyma worobľami PK23 
worożbyta ‘wróż, osoba lecząca słowem 

(zamówieniem)’. Persze bыƚ takyj szto woroż-
byta staryj takyj bыƚ, to jak zmyja wkusyƚa, 
no to win tam zażehnaƚ i już, i odyszƚo, ne 
treba byƚo nycz JZ22

worożka1 ‘wróżka, osoba, która wróży’. 
Worożkы bыly takы JS18. [Chto worożyt?] 
no ta sut takы worożkы, no ja znam? U Bort-
nim może teper take sut, daŵno bыƚy take 
stare JZ22

worożka2 ‘wróżba’. [Na weselu] czohosy 
prykľakaly spidnyciu, ale ja sama ne znam 
czoho, szto to bыƚa za jedna ẘorożka PW12

worożыty ‘wróżyć’. Jak bыƚ cygan dobryj, 
ta bыƚ i worożka, a jak, to win nazmyszľaƚ 
hƚupot i worożыƚ ľuďom. Ja ne daju worożytï 
nïkomu JS18 → poworożyty

wosk zob. wisk
woszczыna ‘wosk’. (Pczoły) jakosï sï ulipyly 

samы tam totu ŵoszczыnu tak, i nanosyly tak 
do uľu tak, jak medu poŵno. Tato wыrizaƚ 
totu ŵoszczыnu het z tыm medom PW12. 
Woszczyny [ẘ-] nyszczyƚy [jak wybierano 
miód] PK23 → wisk

wotrubы zob. otrubы
wowk ‘wilk’. Sut woŵkы, ale po ľisi chodiat 

JS18 ◪ A ŵoŵkы, dekoly dawno desï i stare 
ľude powidaly, że napadaly nawet na ľudi, 
a jak za moho toho, to woŵkiŵ dowsze ne 
bыƚo, a pak sia pojawily już. To tak na pole 

już wydno bыƚo, już po uci wыchodyly, ale 
tak na czƚoweka ne, nychto ne zna, żebы tak 
napadaly, ale bыly już woŵkы, bыly. Bыly już. 
A z poczatku ja taka byƚa newelyka, chody-
lam na pole, to nygde ne bыƚo czuty nyjakoho, 
o nyjakym ŵoŵku, a poťim desï jużem byƚa 
biľsza już taka, to sia pojawyly woŵky, i już 
sterehly na uci, i już my wiďily na polu. A tak 
na ľuďi napadaly, to ni PW12

wowna ‘wełna’. Wownu sia rozberaƚo na 
takim, szczitka, jej rozterały, znaczyt sia, żeby 
sia wыriwnaƚa, i potim priały ta jak i łen 
samo, na nytkы i robыły z toho sukno tak 
zwane TW22. Jahniata takы maƚy kras woŵnu 
kaczuristu taku PK23. Nawoƚokы takы robïłi 
z czornoj wowny HW25

wownianыj ‘wełniany, z wełny’. Choƚośni 
bыły wowniane na zymu take tepƚe TW22

wozyty ‘wieźć, wozić, zwozić’. [Wieziono 
zmarłego?] Ne wozyły, łem nosyły PW12. 
Poczestunok bыƚ jak derewo wozyły IP13. Jak 
sia [z] pid chodobы wыmituwaƚo (hnij), to 
sia nesƚo na kupu o tak, pid chыżu, poťim na 
wesnu sa ŵozyƚo toto wszыtko na bandurы 
JS18. Derewa woziat bez pererwy. [Skoszony 
owies] wozyłi do domu jak suche bыƚ o OK21 
→ nawozyty, uwozyty, wezty, zwesty

wożnycia, też ożnycia ‘woźnica, otwór, 
przez który wychodził dym na strych w kurnej 
chacie’. Wożnycia, wożnycia MP23. Ożnycia. 
Wybyły pec i już sia pałyt, i nichto komyn [nie 
robił], łem wożnycia bыƚa taka, tak zwana, 
taka dira tu wыrizana i maƚa takie, taku 
ruczku ï tam sia odtykaƚo; ï toto, znaczыt si, 
peresuwaƚ IP13. W powaľi bыƚa taka ďira 
– wożnycia MK20

wpadaty ‘wpadać’, dok. wpasty [wymowa 
też: hpadaty, hpasty] 1. ‘spadać, upadać, zla-
tywać’. Żoƚib popid totu drabynu, i tam toto 
śmitia hpadaƚo PW12. Kołыs uheľ hpaƚ na 
spid IP13 – Jak hpaƚ na spid, no to pomohƚo 
[przy zdejmowaniu uroków] MP23. [Drą-
żek w żarnach]. Tыm sia obertaƚo tak wkoło, 
ono tak nigde ne wpaƚo, bo trymaƚo na hori 
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wpeczы wrokы

OK21. Jeden chƚop hpaƚ [z dachu wagonu] 
MP23. Bыƚy takы miskы, jak hpaƚa – rozbyƚa 
HW25 2. ‘padać, ginąć (np. o pszczołach)’. 
Pczoƚы padajut. Chockoly hpaly jak pryszla 
zima, ta hpaly PW12 → padaty

wpeczы [wymowa też: hpeczы] ‘upiec’. 
Rano chľib wpekƚa IP13. Hpekƚy tam takы o, 
tak try totы takы chľibykы. A na Weƚykden 
to paskы pekƚy, o, toto hpekƚy mama MK20. 
Hpekły placka, no ji nazywały dożыnkы, no 
OK21. Tom hpekƚa chľib tak, o MP23 → peczы

wpeczy sia ‘upiec się’. Tom napysaŭa 
łyst ï poƚożyƚam do chľiba i sia wpiuk MP23 
→ peczы, wыpeczы

wpertыj ‘uparty’. Upertyj, ne wыstupyt mu 
i waľka toŵdy, trea sia byty JZ22. To hpertyj 
czƚowek K-1

wpił [wymowa też hpił] ‘na pół’. No ji 
nasiju mukы żыtnoj hpiƚ, pszenycznoj hpiƚ 
MP23 ◈ na wpił ‘na pół, wpół’. Hrub straszni 
derewo, to rizał na hpiƚ IP13

wpłaczaty ‘wpłacać, płacić’. Każ-
dyj wpƚaczaƚ, chto chotiƚ yti [na zabawę], 
denekotrы to wpƚaczaƚ z nareczenom OK21

wprawyty sia [wymowa też: hprawyty 
sia] nowsze? ‘wprawić się, zdobyć umiejęt-
ności’. Już jak sia hprawyƚ, to już znaƚ jak, 
już sia ne rozsypaƚo [ziarno w żarnach] JS18

wprowadyty zob. wprowadżaty 
wprowadżaty ‘wprowadzać’, dok. wpro-

wadyty. To ťiż tak byƚo że moƚoda sia kryƚa, 
i ťiż tak hprowadżaly PW12. Towdy zostaƚa 
już komuna tam [w Rosji] wprowadżena IP13

wrażływыj ‘urażający, porażający (?)’.Takы 
paskudny druhyj oczy maje, wrażlywy takы, 
szto win perejme czƚoweka i dostane hrokы JS18

*wreszczaty zob. zawreszczaty
wrizaty ‘wyciąć; upiłować’. Ja teper kus 

wrizaƚ gontiw tu na strichu, ałe ja rizaƚ na 
pyľi już IP13 → obrizaty, pererizaty, pori-
zaty, rizaty

wrizaty sia ‘zaciąć się, skaleczyć się’. 
[Zioło] neweƚyczke, jak sia de wrizaƚ, to 
prykƚadaƚa jeszcze baba Uľka AK

wrodływыj zob. urodływыj
wrodyty sia [wymowa też: hrodyty sia] 

1. ‘urodzić się’. Dityna, jak sia wrodyła, to ťiż 
tak radyły: tam sia wrodyƚo, tak nazywały. 
I tak, i sia wrodyƚo, i nichto ne chodyƚ do 
nyjakыch szpytałej PW12. Mы sia porodyły 
w kurnыch chыżach, ja sia wrodyƚ w kurni 
chыżы IP13. Jak sia hrodyƚ, tom chtiƚa mu 
napysatï, że sia hrodyƚ. Takы imena mały, koły 
sia hrodyƚa korowa MP23 2. ‘obrodzić’. Jak 
sia wrodyƚo tak użыtkuwały (jabka, hruszkы) 
OK21 → rodyty sia, porodyty sia

wrokы [wymowa też: hrokы, urokы] 
‘urok, uroki, czary’. Po wrokach? Po urokach, 
no ałe jakыch? IP13. Hrokы MP23 ◪ Chŵoryj 
jem bыƚ, hoƚowa mia boľiƚa i to, a jeden prïszoƚ 
tu i powidat tak: hrokы zmetatï. I zmetaly mi 
hrokы, a to od dewiat sia w zadhꞌuz liczyt: 
dewiat, wisem, sim..., i metaly mi hrokы 
i odyszƚo mi. [Jak metaly?] Na wodu. [Szto 
metały?] Uheľ horiaczyj, ohen, metaly na na 
wodu i pszeczaƚo [?] i totu wodu kus gyƚtnuƚ 
– kus pustyƚ, kus gyƚtnuƚ trꞌy raz – pustyƚ. 
I toto gaz, tot z wodы, toto odżer mi, i poťim 
im zdrowyj byƚ JS18 ◮ Na zachodi byƚ z Bort-
noho i zachworiƚ. Byƚa baba jedna, na nioho 
smotriƚa i hrokы dostaƚ, joj. A powidaly że ja 
znam mituwaty [!] hrokы, Iwan Zmicz, ja mu 
zmetaƚ. I chƚop ty wodы wыpyƚ, to z toho uoh-
nia, i toj wodы wыpyƚ, i mu odyszƚo, pomohƚo. 
Sud hrokы. No hrokы dostaƚ. Takы paskudny 
druhyj oczy maje, wrażlywy takы, szto win 
perejme czƚoweka i dostane hrokы. Znajeme 
zmytaty hrokы, zmetaƚ hrokы JS18 ◮ Wrokы. 
Hoƚowa zaboľiƚa odnoho, no to szto, to powi-
dajut, to wrokы. No to, ałe jak ony ľiczyły desi 
ot, od desiat w druhu storonu, desiat, dewiat, 
wisiem, sim, i to na dolinu. Ale to takы szto 
znałi, to pereważni babы znałï totы wrokы 
zmituwatï, metałi toto ohen, takie uhľa pałene 
do wodы i potim kazały toto popywatï tam try 
razy cy jak, smaruwatï tu, po tыm, po czeľi, 
po rukach, po żыƚach tu, i to maƚo pomahatï, 
no a jak toto, cï to pomahaƚo cï ne pomahaƚo, 
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wrosty wsiady

że tot gaz z toho derewa bыƚ pomicznыj. [Od 
czoho totы wrokы?] Oni, oni tumaczыłi, że 
ne każdyj czƚowek, jeden ma takyj sylnyj zrik, 
że win, że uod nioho może, od toho dostati, że 
druhyj jes sƚabszyj zrokowo, a inszyj jes sylnij-
szyj. A ja toto ne znam do hneska, do starosty 
ne znam jak to, faktyczni, ot czoho to bыƚo, 
bo może hoƚowa mohƚa boľiti, i od żoƚudka 
i insze powikƚania mohłi bыti jakysi, a tohꞌo, 
a żebы od druhoho to ja sie ne... mi sia takie 
ne staƚo nikoły bez żыcia. [Chto zmituwaƚ 
wrokы?] To zawsze, w każdij chati znaƚa baba, 
w każdij jedne, to już bыƚa ľikarka swoja, no 
OK21 ◮ No ta wƚaśni, że źľi zahroczыt, bo 
jak sie z wamy tak stane, szto ne możete anï 
smotryty na oczy, anï stojaty ne budete, any 
nicz, musïte bihaty i już, bo sia wam h hoƚowi 
zawertat, abo wam źľi, nedobri. O ta hrokы 
ta, hrokы, ja hrokы wiriu i do hneskы. Takы, 
szto druhoho czƚoweka sia sztosy tam ime, tak 
se ime, sztobы, szto bы nejeden i hmer, wam 
powidam. Ja koƚysy piszƚa tu do jidnoho na 
pohrib, jagem piszƚa, piszƚam do cerkwy, jak 
sie mi zaczaƚo sztosy robytï, kruťit sia hoƚowu 
i kruťit, na oczy maƚo wydżu, takы ƚancuszkы 
mi... Powidam tam do druhoj: ja już muszu 
wыjty, bo ne wim czy ja hpadnu. Hwariat mi: 
idyj, idyj, i pryszƚam domiŵ, zaczaƚam hrokы 
metaty dwojakы. Dwojakы: i tak z uhľa samoho 
i z ohnia. No na ŵodu, i sia rachuje wzadhꞌuz, 
ale to treba postyty, żeby toto wыkonaty, trea 
postы zachowaty, żeby toto pomahaƚo, no i, i ta 
jem zmetaƚa hrokы, zmetaƚa, i poťim usnuƚa 
i jem sie obudyƚa, i już ne to. Tak sia wozme 
do litrowoho horniatы ŵodы, i do peca, żebы 
uo sia paƚyt, że jeden uheľ roztoŵcze na dewiat 
tych takыch ohnykiŵ, no i poťim wzadhꞌuz 
sia rachuje, wzadhꞌuz: dewiat, wisem, sim, ta 
wzadhꞌuz JZ22 ◮ Taka zza Buga bыƚa tam 
na zachoďi, to ona nauczïƚa hrokы ťiż zmitu-
waty. I tak jak korowa daszto, abo kin, no ta 
zas szkarpetku z ľiwoj nohы, i tak od od zadu 
metaty o i zas het wyľaty i zas, i tam gadaty 
ta jak ja teper wzadhꞌuzы. To sia odrobyt, jak 

sia hrokы zmecze, no to wam odyjde toto, szto 
was boƚyt hoƚowa, was bude boliƚa, zawertaƚo 
sia wam bude. [Tra totu ŵodu wыpyty] No, 
hmыty, tu wszыtko, rukы hmыty, oczy hmыty, 
tu o wыpľuty, try raz wыpľuty i hrokы odyj-
dut. No ta sut takы lude, szto win z oczыj 
taki o jes to, desi na czoweka bude smotrïƚ, 
bo ja, bo ja już neraz tak naprawdu smotriu 
na dakoho, że... JZ22 ◈ dostało wrokы ‘padł 
urok’, dostaty wrokы ‘ulec urokom’. Oj jim 
zachworiƚa, z oczы-m dostaƚa, wrokы. Hrokы, 
strasznы hrokы dostaƚ, to wiryły IP13. Takы 
oczy maje, szto win perejme czƚoweka i dostane 
hrokы JS18. Jeden ma takyj sylnyj zrik, że 
uod nioho może toho (wrokы) dostati OK21. 
Hrokы dostaƚo, hrokы MP23 ◈ zmituwaty 
wrokы ‘odczarowywać, zdejmować uroki’. 
Zmituŵaƚo sia wrokы IP13. Pereważni babы 
znałï totы wrokы zmituwatï OK21; też zme-
taty wrokы. Znajeme zmytaty hrokы, zmetaƚ 
hrokы JS18; też metaty wrokы. Metaly mi 
hrokы i odyszƚo mi JS18 → czarы, metaty, 
oczы, zawroczыty

wrosty ‘urosnąć’. Ony biľsze ne ŵrosnut 
PK23

wsadyty zob. wsadżuwaty
wsadżuwaty ‘wsadzać’, dok. wsadyty. 

Pokażu, na tyj prypecok, tak, a tam sia 
wsadyƚo chľib. Totы hrybы sia wsadyƚo, żeby 
sia wыschƚy. Chľib sia wyniaƚo, tam byƚo tepƚo 
iszczy, i wsadyƚy mama totы hrybы mi tam 
MK20. Tot koczan na wesnu wsadżuwaƚy do 
zahoridky K-4

wschid ‘wschód’. Bilsze tam na wschodi 
desi wyszыwałi te, no OK21 → schid

wse ‘stale, zawsze’. Wse powidam, że bыƚo 
bidno, ale bыƚo weseƚo PW12. W nas jes wse 
tepƚo IP13. Na torh chodyłi w witorok wse, 
witorok OK21. Ona wse mu szturkne, że Rusin 
to takyj, to siakyj MP23 → zawse

wsiady [też forma: siady] ‘wszędzie’. Ne 
bыƚo siady jednakowo. Wsiadï sadyƚy. Wsiady 
blisko bыly PW12. Po ľisoch wilno wsiady iti 
na hribы, na jafыrы. Ne wsiady jednako zowut 
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wsio wydity

bandurы. Bыƚo wełyke zaludninia wsiady, 
ne tiľko tu w nas IP13. Musiƚo bыti wsiady 
cziścićko MP23 → wszady

wsio nowsze ‘i już’. Jedna [izba] i komora, 
poza komorom i komora za stajniom, i wsio 
IP13

wstaty zob. wstawaty 
wstawaty ‘wstawać’, dok. wstaty. A jak 

pryjszƚo kopania bandur, starały sia w noczы 
wstawatï. Tam [na Zachodzie] rano jak wstaƚ, 
to pid pościlom hryb IP13. Hneskym wstaƚa 
o czetwertij rano MP23 → powstawaty

wstawyty ‘ustawić, wstawić’. [Obrazy] 
jak bыly wstawlenы, tak jich nychto nyjak ne 
ukraszaƚ PW12. Taku swyniu do peca wsta-
wyly, taku z doszczok JS18

wstraszыty sia ‘przestraszyć się’. Sia 
wstraszyƚa jak toto prondu ne byƚo MK20 
→ straszыty sia

wstыdaty sia ‘wstydzić się, być nieśmia-
łym’. Win ne bude radyƚ, bo sia wstыdat, o K-1 

wstыdływыj ‘wstydliwy, nieśmiały’. 
Wstыdlywïj, tak nazywaly jak taki już skrom-
nyj, to wstыdlywyj, ťiż wstыdlywa, tak nazy-
waly K-1

wsыpaty 1. ‘wsypać’. Dawałi toho popeƚu 
do wodы i to sia zrobyƚo takie jak tohꞌo, żebы 
na mыdły... mыdľowynamï i wsypałï. H nas 
nazыwały, że wsypały toho uhu ï tohꞌo OK21 
2. ‘nalać’. Totы zmetanы to naskƚadaƚy mama 
try ľitry, i byƚa taka bodeńka derewiana, no 
i sia wsypaƚo MK20 → sыpaty, nasыpaty

wszady ‘wszędzie’. Wszady robyƚ MP23 
→ wsiady

wszыtko 1. ‘wszystko’. Wszыtko sia jiƚo, 
i wszыtko bыƚo dobre. Już zabыƚa toto wszыtko 
PW12. Bыłï jafыrы, i hribы, ï wszыtko. Razom 
wszыtko h poły sia pasƚo IP13. To to z toho, 
z jałyci, wszыtko z jałyci OK21 → szыtko 
2. zbior. ‘wszyscy, każdy’. Wszytkomu tepƚo bыƚo 
[koło pieca]. Po wojni w świt [poszło] wszыtko, 
ľude sia porozchodyƚy IP13 → szыtko, wszыtkы

wszыtkы lmn. ‘wszyscy, wszystkie’. Ľisы 
bыły wszыtkы zaprodane w tych terenach. 

Wszыtkы zo zadu stojały IP13. Mы tak łeżały 
wszыtkы MP23. Bыłi dowsze weczerы, to 
wszыtkы priały OK21 ◈ wszыtkы jedny 
‘wszyscy’. Wszыtke jedne pereszly K-4 
→ szыtkы, wszыtko

wszыty ‘uszyć’. Mы tam nesƚy do nej, 
kotra ďiŵka choťiƚa ƚadne maty a ne, to sy 
doma wszyƚa MK20. Ja mam ja iszczy bľuzku 
taku, ƚadni na maszыni wszыta. Jak wszыły to 
już sie koszela ne poporoƚa HW25 → szыty, 
poszыty, zoszыty

wteczы zob. wtikaty 
wtiaty ‘uderzyć’. Ne czekaƚa, bo bы jej 

wdariƚ bo by jej wtiaƚ K-4
wtikaty [wymowa też: htikaty] ‘uciekać’, 

dok. wteczы. To ťiż tak byƚo że moƚoda hťikaƚa 
i sia kryƚa PW12. Jich whaniały tam pomedżы 
chыżы i to wtikało IP13. [Na wysiedleniu] 
każdyj sia bojaƚ, htikaƚ do tohꞌo, jak chto maƚ 
możnist, na swoje OK21. Ja tak wtekƚam... 
a jak jem wtekƚa to ï szƚam tak MP23. Jak ne 
wtikaty? MW23 → powtikaty

wtopyty sia ‘utopić się’. Wыtiah na, na 
horu, no perelywaƚ (wodu) do druhoho widra, 
bo to bыƚo takie prïkute, żebы ono sia ne 
wtopyƚo OK21

w totu i w totu storonu zob. storona 
wtowdy zob. towdy 
wudka nowsze? ‘wódka’. Chto choťiƚ to 

popyƚ i pojiƚ. [Szto pyły?] Wudku, to na wesiľu 
to lem wudka traluje [!]. Wodu ne pyly JS18. 
Wudku prodawały ne ta jak teper na piwľitra, 
łem tak zwana na horci TW22 → palunoczka

wujko zob. ujko
wusz zob. usz
wutok ‘wątek’. Treba bыƚo znati kilko 

(ściuk) lyszыti na wutok, żebы toto zamereżytï, 
bo bыƚ warstat i raz wutok tak, druhyj raz 
tak, to robyły rukami PW12

wydity ‘widzieć’. Wkazuju dokƚadni, 
wydite? Wydysz tu o... tam pec chľibowyj IP13. 
Już gazdynia wiďiƚa, że to już może bыty syr, 
ta do durszľaka MK20. Bo-m ho wydiƚ, byƚ 
ubranyj raz OK21
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wydno wыchodyty

wydno nieodm. 1. ‘widać, widzieć’. (Sukno) 
jak sia ho robyt, to bыƚo takie, szto bыƚo nytok 
wydno het PW12. Tu iszƚo jak teper wydno 
ľis IP13. Tam świtƚa elektrycznoho ne bыƚo, 
łem daka lampa, to tak stojałï, żebы sia bыƚo 
widno [‘żeby się można było zobaczyć’]. Musiƚ 
bajusa nosyty, żebы wydno bыƚo, że żenaty 
HW25 2. ‘widno’. Jak tu wïdno je OK21. 

Wydokszczy zob. Jordan
wynkel ‘wegielnica, winkieľ. Tu sia miriat, 

waserwahom, wyńklom wszыtko IP13
wysity 1. ‘wisieć, zwisać’. Tu tak tot rukaw 

wisiƚ PW12 2. ‘wieszać’. Maczochu wisytï na 
sochu [porzekadło] K-1

wyty sia ‘wić się’. Riczka sia wyje AK
wыbawyty sia ‘wybawić się’. Tyma zaba-

wamy sia wybawyly, iszly domiŵ, i już PW12 
→ bawyty sia

wыberaty ‘wybierać, wyjmować’, dok. 
wыbraty. Ne wыberaly ta jak hneskы 
wыberajut [miód]. Chodyƚ jak sobi wыbraƚ, 
cy z hory w dolynu cy, cy z dolynы w horu 
PW12. Wyberte si jenno, jak choczete, żeby 
sia ne pobïƚa [pisanka] HW25. W Bortnim 
jak wыberaƚy miud? AK → pidberaty

wыberaty sia ‘zbierać się, wybierać się’, 
dok. wыbraty sia. Persze byƚo h moƚodyci. 
Porobyly tam den, a na druhyj den poťim 
pozberaly sia i wыberaƚa sia normaľni, wыbraƚa 
sia i piszƚa do chƚopa JS18

wыbiłyty ‘wybielić’. Biľićko wыbiłeno 
PW12. W seredyni zrobyły poriadok, wybi-
łyły ƚadni OK21. Z takoho poƚotna [spódnica], 
tam sia wybilyƚo, bыƚo ƚadne HW25 → biłyty

wыborowыj ‘znaczny, bogaty’. To już chyba 
daki, chtosi taki wyborowyj bыƚ, jak chotiƚ to 
si i muzyku tam dał [na chrzciny] PW12

wыbranыj ‘wybrany, lepszy, ważniejszy’. 
Jak kotra ďiwka choťiƚa piti bez chustkы, to 
brały tu pid kistku, jak kistka w dolynu, a tu 
zasywky pid kistku. Ałe to już łem takы bыły 
wыbrane, honniernijszy [!] PW12. Tu h nas 
susidka taka, tu bыƚa, szto ne barz taki bыƚ 
toj chƚopec wыbranyj HW25

wыbraty zob. wыberaty
wыbraty sia zob. wыberaty sia
wыbuduwaty ‘wybudować’. Tam wybudu-

wana w desiatim roci tamta chыża. Mame tam 
pewnycu wybuduwanu, sam-em ťiż buduwaƚ 
jej IP13. W chыży meszkaƚy, jak wybuduwana 
tota chyża MK20 → buduwaty, perebudu-
waty, zbuduwaty

wыbyraty ‘wybierać’. Oni wybyrały takыj 
specjalnyj kamin; wybyrały takыj specjalnyj 
kamin miahkyj OK21

wыbyty 1. ‘ubić’. Persze to prosto wybyły 
pec IP13 2. ‘wybić, przeprowadzić proces 
bicia sukna’. Treba było toto sukno wыbïtï; jak 
już wыbyly toto sukno, to sukno sie stawalo 
już takie huste PW12. No jak wыbïƚ sukno, 
no zrobyƚo sia sukno OK21 → byty

wыbywaty1 ‘wybijać, nabijać’. Dowhyj 
obrus takyj, a takyj bыƚ wыbywanы kwit PW12

wыbywaty2 ‘wybijać, rozbijać (jajko)’. 
Jajko sia wbje do toho jiszczы, rozkaczat sia 
na sťiľnycy o, i wыbywat sia zo szkľankom 
MK20 → wbyty

wыchodyty ndk., dok. wыjty 1. ‘wycho-
dzić’. Wыchodyƚ na wyśni konec PW12. 
I wyszłï tu. Wыszoƚ zza stoƚa IP13. To byƚo 
misto nasze Gorlyci, i wychodyƚ takyj sta-
ryj Żыd, i kupuwaƚ MK20 2. ‘wychodzić; 
wyprowadzać się’. Hnuk tu wыszoƚ, bo sia 
z ojcem [!] ne hodyłi, to tu wыszoƚ MP23 
3. ‘wyjeżdżać’. Po mia wыszƚa karetka IP13 
4. przen. [Konstrukcja domu] wyjde aż po 
wыhladы IP13 ◈ wыchodyty/wыjty zamuż 
zob. zamuż ◈ przen. wыchodyt/wыchodyło/
wыszło 3 lpoj. ‘wychodzi, wygląda’. Mi już ne 
wыchodyt śpiŵ PW12. Na kieľiszkï prodaje, 
bo jej ľipsze wychodyƚo. Koszuľa to z polska 
wыchodyt, a tak prawdywi to soroczka IP13. 
Win tam obmuruwaƚ wkoƚo (studniu), tak 
ƚadni mu to wыchodyƚo. Musiƚ znaty jak 
zatynati, żebы to riwno mu wыszƚo. Dziw-
czata priały si, to każda sia staraƚa, żebы 
ji dobri toto wыszƚo OK21 ◈ wыchodyty 
z  mody nowsze? ‘wychodzić z  mody’. 
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wыchowaty wыhladaty

Hneska i kin wыchodyt już z modы, bo hne-
ska traktorы IP13 → ity

wыchowaty 1. ‘wyhodować’. Aby najwece 
chudobы wychowati IP13. Jak już pryszły 
miasnyci po pości, to zabyły swyńku daku, chto 
wыchowaƚ OK21 2. ‘wychować (się)’. Ja ne 
ẘychoẘana w taki [kurnej chyży] już byƚa, ja 
już byƚa w taki z komynom ẘychoẘana. Ja sie 
wыchowaƚa pry tыch pczoƚach PW12→ cho-
waty

wыchudyty ‘spowodować wychudze-
nie, spadek na wadze’. Żebы-s toho konia ne 
wыchudyƚa AK20

wыcycaty ‘wyssać, odessać’. Jahnia sce 
uciu, wysysaƚo, wycycaƚo o tak, rużni lude 
besiduwaly, wycycaƚo K-4

wыczerpaty ‘wybrać, wyjąć, wyciągnąć, 
wyczerpać’. Tot hnij po prostu z nioho [z konia] 
czerpaƚ tak o, i wыczerpaƚ i sia kiń wыzdorowiƚ 
PW12. [Trzeba] totu wыczerpaty, a inszu 
hľaty ẘodu tam JS18 → czerpaty, proberaty

wыczesaty łen ‘wyczesać len’. Już mały tot 
łen wыhƚadżenyj, wыczesanyj OK21

wыczыstyty 1. ‘wyczyścić, oczyścić’. 
Opariƚ horiaczom wodom, ona piria pustyt, to 
ji wыczыstyt JS18. Totы hrybы wыczыstyƚam. 
W seredyni (teľa) tam maƚo takie toto, ryndzka 
sia zwaƚa, treba wыczystyty toj sыr MK20 
2. ‘o kamieniu: oszlifować, wypolerować’. 
Kamin jak maƚ hrube toto jadro, to sia robyły 
jamkы, ne bыƚ tak wyczыszczenyj jak, jak teper 
nazywajut wyśľifuwanyj OK21 → oczыstyty

wыdaty sia zob. wыdawaty (sia) 
wыdawaty (sia) ‘wydawać (się), wycho-

dzić za mąż’, dk. wыdaty sia. [Dopókim] sia 
ne wыdaƚa, dwacat trï rokы-m maƚa JZ22. 
Jedna sia wydaƚa tam dolïnu, druha w Gor-
łyciach. Moja mama bыƚa w Hameryci ï tam 
sia wыdaƚa MP23. Diwczyna wydawaƚa, to 
ji taku ƚadu [dawano] HW25 → oddaty sia

wыdowbaty [wymowa: wыdobaty] 
‘wydłubać’. W seredyni bыƚo ẘыdobano 
wszыtko. Kľoc odrizanyj zo zhniƚoho takoo, 
wыdobanyj, i takы try totы pniakы maƚy 

PW12. Na boci iszczы bыƚa taka, no jak miska, 
tam w tij koƚodi wыdobana OK21. Taka bыƚa 
wыdobana diroczka TW22 → dowbaty

wыduszaty ‘wyduszać, wyciskać, odci-
skać’, dok. wыdusyty1. Nawet slyŵkы hoto-
wyly suchы, wыduszaly, i tak toto dawaly jak 
chudoba wziaƚa PW12. Treba byƚo terty totы 
bandurkы, no ji odcidyty tak, wыdusyty MK20. 
Tot kamin tysnuƚ totu serwatku, wыdusyƚ 
ciƚkom no ji piznisze, po jakыch paru hodynach, 
już można bыƚo jisty (sыr) OK21 → dusyty 

wыdusyty1 zob. wыduszaty
wыdusyty2 ‘wydusić, pozabijać’. Kurы tot 

lis wszыtkы wыdusyƚ AK
wыhaniaty ndk., dok. wыhnaty. 1. ‘wy -

ga niać (zwykle: dokąd)’. [Zwierzęta] musiƚ 
popasty, wыhnatï na pole. Abo wыhanialy, 
abo je wыhnaƚ na pole, abo tak, rozmajiťi 
jak pidchodyƚo, wыhnaty na pole PW12 
2. ‘wyganiać, odganiać’. Tu ot susid maƚ 
tam daľsze kawałec taki welyki, ta mu tak 
chodyly (jeleni), szto sia ne mih wыhnati 
PW12 3. przen. ‘wypędzać, wyganiać (zwy-
kle: skąd)’. Mymo woľi z Ukrainciamy nas 
wыhnałï IP13. I nas tu wыhnaƚy, i take byƚy 
mƚode rokы MK20. Pryjszoƚ daki tam, szto 
maƚ doma zemľu, mih sia ożenïti, to [z] 
doma wыhnałi ďiwczыnu, naprawdu, tak 
bыƚo; mene ne wыhaniałi, bo mы sie już 
po wojni żenïłi HW25 → hnaty 

wыhasuwaty sia ‘wyhasać się’. Piszoƚ 
domiw i sia mu dobŕi spaƚo bo, bo sia tak 
wыhasuẘåƚ kuściczky PW12

wыhlad ‘okno’. Tak chodyły rozmajiti 
i popid wыhľad zo źwizdom PW12. Spidkы 
o, i ideme po wyhladы riwno w horu het... 
już wikna sut, znaczыd wыhladы, no IP13. 
Wyhľadы ťiż majster robyƚ JS18. Wыhľadы 
robyły z derewa jaƚowoho, a to take wыhľadы 
robyły, ne takы weľikы jak teper OK21 → wikno

wыhladaty nowsze? ‘wyglądać’. Ja wkażu 
jak kыczka wyhladat IP13. Na nediľu to bыƚo 
ƚadni wыhľadaƚo. Żebы sia ubrati, to ne bыƚo 
za szto, a każda chotiła wyhľadati OK21
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wыhładyty łen wыmiszuwaty

wыhładyty łen ‘wymiędlić len’. Już mały 
tot łen wыhƚadżenyj, wыczesanyj OK21 → hła-
dyty łen

wыhnaty zob. wыhaniaty 
wыhornuty (ohen) ‘wygarnąć (żar)’. Ohen 

wyhornuƚy z peca... koczerha, i wyhornuƚy 
ohen MK20 → pohartaty, pryhornuty

wыhotowaty ‘przygotować’. Take 
chlibiŵcza sia wыhotowaƚo i na opatu AK20 
→ hotowyty

wыjednaty ‘umówić, uzgodnić’. Tam jem 
maƚa w Smerekiƚci wyjednano sto dwadcat 
zƚotыch MP23

wыjiżdżaty ‘wyjeżdżać’, dok. wыjichaty. 
Tam wsio – sto simdesiat numeriŵ wyjichaƚo 
[na zachód] MK20. Wыjiżdżały do Amerykы 
i po inszыch krajach tak wyjiżdżały, ta jak 
i Poľakы wyjiżdżały TW22

wыjty zob. hołowa, wыchodyty
wыkaczuwaty ‘wytaczać’. Derewo wyka-

czuwały na toty kobyłyci MW23 → kaczaty
wыkluwaty sia ‘wykluwać się’. Sidit kura 

na jajcoch try tyżni, z poťim sia wыkľuwaly, 
jak sia wыkľuwaly riżni bыly PW12

wыkłykaty ‘zaprosić, zawołać’. Dalsze 
wykłykały [starostę wesela, marszałka], zna-
czyt sia, bo w seľi takych duże ne bыƚo TW22 
→ kłykaty, skłykuwaty

wыkopaty 1. ‘wykopać’. Jamu sia wыkopaƚo 
i towdï sia buduwaƚo w jami [piwnicę] IP13 
2. ‘wykopać ziemniaki’. Bandurы kopatï, jak 
chtosï ne mih sy poraditi, piszly babы, pomo-
hly, wыkopaly PW12 → kopaty

wыkopkы ‘wykopki, kopanie ziemnia-
ków’. Jak kopaly bandurы to wыkopkы PW12 
→ braty, kopaty

wыkorystaty ‘wykorzystać’. Gazda każdyj 
cia chotiƚ wykorystaty MP23

wыkrawuwaty ‘wykraiwać’. [Kwiaty] 
ẘykraẘuẘaly z papiria PW12

wыkыsnuty ‘skisnąć (?)’. [Kwas do mocze-
nia skór] tak wыkysnene, żebы to tak, jak na 
chľib tohꞌo PK23

wыlaty ‘wylać’. To sia wodu wyľaƚo na 

strichu, na chыżu, żebы hrokы piszƚy hori 
chыżu [‘ponad chałupę’] MP23 → laty

wыliczыty sia ‘wyleczyć się’. Ï ona pyƚa 
ï sia wyľiczyƚa. ji dochtor powiƚ, że jak bude 
py[ƚ]a swoji szczыnы, sia wyľiczыt MP23 
→ liczыty, uliczыty sia, zaliczыty

wыlity sia ‘wylać się (?)’. Jak chudoba 
hoƚodna bыƚa dobri, a hƚopïƚa tak skoro 
paszы, że sia toto ẘыliƚo, to tak nazywaly, 
że sie sczemeriƚo PW12

wыlizty ‘wyleźć, wyjść’. Dawaƚo sia do 
wapna, i ona toŵdy wyľizƚa tota serst, wyľizƚa 
PK23 → lizty

wыłetity przen. ‘wylecieć, wydalić się, 
wypaść’. Jak jem h arkuszarkы sƚużыƚa, to 
ona mi toto powidaƚa, że nycz, łem żebы dobri 
fukƚa do buteľkы ï już, ï wыłetyt MP23. Jak 
kƚałi na wiz, to sia im tu kustryci nasypaƚo, 
wytiahły tak i strepały – strepałï i wyłetiƚa tu 
HW25 → łetity, połetity

wыmerzty sia ‘wymarznąć’. Piszƚy do 
chыżы, aƚe wыmerzƚy sia K-4

wыmetaty ‘wyrzucać’. Wыmetatï hnij 
PW12. [Zboże] na strïch, na pid sia zwezƚo 
i poťim jak sia maƚo moƚotyty, to wymetaly 
toto zerno na to pole JS18 → wыmituwaty

wыmiriaty ‘wymierzać’. Tot pec taki 
wыmiriany bыƚ tam MW23

wыmiszkuwaty ‘wykastrować’. Hukaƚa 
sia swynia, to jej, miszkar byƚ takij, szto 
wymiszkuwaƚ, żeby sia ne hukaƚa, lem by 
tak rosƚa K-4 → miszkuwaty

wыmitnыj den ‘czas sprzątania po wigi-
lii’. Tak zwany wыmitnyj den bыƚ, nastupnu 
nicz, znaczyt sia po, po wilji, nastupnu nicz 
już wыpriatały, a bez Ristwo musiƚo bыti tak... 
Na wыmitny den [chodził połaznyk] TW22 

wыmituwaty Jak sia [z] pid chodobы 
wыmituwaƚo, to sia na noszы kƚaƚo, wymituwaƚo 
i kƚaƚo sia na noszы JS18 → wыmetaty

wыmiszuwaty ‘mieszać, zmieszywać’, dok. 
wыmiszaty. Jak persze moƚoly owes, to osty 
take bыly, totы osty tam wыmiszuwaly, no 
żebы korowa ziƚa PW12. I tam cebuľkы, tusz-
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wыmuruwaty wыpraty

czu, i wыmiszaƚo sia z sыrom totы bandurkы 
MK20 → miszaty, rozmiszaty

wыmuruwaty nowsze? ‘wymurować’. 
Muľarы wymuruwaƚy takie tohꞌo, pec MK20. 
No wыmuruwaƚ, ta takы bыłi, takы, szto już 
sia znały sia na tim, majstrowe, to wymuruwaƚ 
sy kuchniu OK21 → muruwaty

wыmыdlyty ‘wymydlić, namydlić’. 
Wыmыdlyƚ ruku dobri PW12 

wыnaszaty ‘wynosić, zanosić, odnosić’. 
Każe tak, żebы tato, żebы my... wynaszaƚy 
[z domu], żeby zberaƚy wsio na wiz MK20. 
Wszыtko sia ne wmistyƚo [w skrzyni], no 
to wynaszałï denekotrы takie, szto bыƚo na 
sztodꞌen do horы OK21; też wыnoszaty. 
Pamiataƚa tamte czasы, jak wыnoszaƚy lude 
na pleczoch jafыrы IP13. Soƚomu wynoszaly na 
rano do bojiska, korowam daly JS18 → nesty, 
wыnesty

wыnesty ‘wynieść’. Baba już na pleczы 
bandurы, kileczka tak bыłï i wыnesƚa, i tam 
ich posadyƚa tak. Baba wыnesƚa toto, to jafыrы 
były jak aż... IP13. Prynesly na sťiƚ tam sino, 
a na druhyj den wыnesly toto z chыżы JS18. 
Gazdynia wыnesƚa (sыr) do kosy, jak kosyƚy. 
Wыnesty meryndziu MK20 → wыnaszaty

wыniaty zob. wыnymaty
wыnoszaty zob. wыnaszaty
wыnymaty ‘wyjmować’, dok. wыniaty. 

Wyniaƚy zo swojich [pieniędzy] IP13. Piszoƚ tam 
i wыniaƚ [miski, łyżki] JS18. Chľib sia wyniaƚo, 
tam byƚo tepƚo iszczy [w piecu] MK20. Tot 
sыr treba byƚo wыniaty, wыpoƚokaty ho PK23 

wыoraty 1. ‘wyorać’. Starszы totы didowe 
odtamtal wyorałï si tak prosto taku, bыkami 
wyorałi rowok OK21 → oraty 2. ‘przeorać, 
zniszczyć’. Mam maƚy taki zahonok newelyki, 
to tu pryszoƚ i tu mi wыoraƚ. Pryszoƚ i wыryƚ 
kawałec zahona PW12

wыostryty ‘naostrzyć, wyostrzyć’. [W bro-
nie] bыłi żeľizny zubы wыostrenы takы OK21 
→ ostryty

wыpalaty ‘wypalać’, dok. wыpałyty. Jak 
uż sia tam wypalyƚo, no to tot ohen zawyly tam 

do peca i dweri zaperƚy PW12. Takie derewo 
dudƚawe w seredyni już bыƚo porochnawe, to 
bыƚo dobre, bo sia skoro daƚo wypałyti MW23. 
Bыƚy takы miskы, takы wypalanы jak teper 
donïczkы, uo. Jak chpaƚa, rozbyƚa HW25

wыpałyty zob. wыpalaty
wыpariuwaty nowsze? ‘wyparzać’. Baba 

wypariuwaƚa totu boczku od kapustы PK23 
→ opariaty, paryty

wыpasaty nowsze? ‘wypasać (bydło)’. Bыły 
pola ŵыpasane [przez bydło] OK21 → pasty

wыpchaty zob. wыpыchaty
wыpeczы ‘wypiec, upiec’. Chto maje ľip-

sze, to ľipsze wыpecze JS18 → peczы, wpeczы
wыperty ‘wyprzeć’. Piznisze woƚы wыperƚy 

koni, a koni wыper traktor IP13 
wыplitaty ‘wyplatać’, dok. wыpłesty. Były 

takы piŵkiszkы, z ƚozynы wypletenы JS18. 
Tato robyt taky koszыkы, takы wыplitat AK 
→ płesty

wыpluty ‘wypluć’. Hmыty tu wszыtko, 
rukы hmыty, oczy hmыty, tu o wыpľuty, try 
raz wыpľuty i hrokы odyjdut JZ22 

wыpłesty ‘zapleść’. Prosto kist, wыpleƚa 
woƚosia, i kistku zapľitaƚa K-1 → płesty

wыpłыwaty nowsze? ‘wypływać’. (Woda) 
wыpƚywaƚa tam wыższe z ľisa ï letiƚa potim 
tu, na dolinu OK21

wыpołokaty ‘wypłukać’. Tot sыr treba 
byƚo wыniaty, wыpoƚokaty ho PK23. Toto 
wыpuƚokaly, wыsuszyly, i toto rozmoczyly 
h horniatku, i pustyly do moƚoka tepƚoho, 
i od razu stiaƚo, i robyƚa sia tota hrudka K-4 
→ połokaty, sыr2

wыpowisty ‘wypowiedzieć, opowiedzieć’. 
Ja ne wыpowim dobri bo ja, ja łem tak szto-m, 
szto-m widiƚa, a robyti ja toto ne robyƚa PW12. 
Trudno sia z toho wыwiazaty, wыpowisti 
IP13 → powisty

wыpraty ‘wyprać’. Poƚotno praly i ono 
takie zostaƚo dost biƚe, wыpraƚo sia JS18. Mały 
takы prajnïkы i wыpraƚ, bo to byƚo wszytko 
ilniany AK20. Jak już uważaƚa, że wыprane, 
no to toto poƚokaƚa OK21 → praty
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wыprawa wыrosty

wыprawa ‘wyprawa (o wyprawionej skó-
rze)’. I szыłi kierpci nazywałi, to bыƚa skora, 
normalna skora taka jak z wыprawы, jak 
z chudobы OK21

wыprawlania ‘wyprawianie (o skórze)’. 
Wыprawlania skorы PK23 

wыprawlaty, wyprawiaty ndk., dok. 
wыprawyty 1. ‘wyprawiać, kierować’. 
Wыprawyƚ swoho sыna tam, do toj babы 
IP13 2. ‘wyprawiać (skórę)’. Skoru wыprowľaly 
na kożuchы, z owec wыprowľaly i z chudobы 
wыprowľaly JS18. Jak kużuchы robyty, skorы 
wыprawiaty. Nawczыły ľude totы skorы 
wыprawľaty TW22. Żebы ta skora, żebы ta 
skora sia wы... poprawyƚa [!], bo tam byƚo soro-
wec taki, a tot dub wыprawľaƚ, i zafarbuwaƚa 
sia PK23

wыprawyty zob. wyprawlaty 
wыpriaczы ‘wyprząc’. Tak, wыpriaż 

[konie], no! OK21 → zaprihaty
wыpriataty ‘wysprzątać’. Nastupnu nicz 

[po wigilii] już wыpriatały TW22 → pria-
taty, popriataty

wыpustyty zob. wыpuszczaty 
wыpuszczaty ndk., dok. wыpustyty 1. 

‘wypuszczać, wpuszczać’. Oczap ona tam bude 
wypuszczana tam już IP13 2. ‘wypuszczać 
(o roślinach)’. Kiłeczko toto, kotre wыpustyƚa 
bandura IP13

wыpyty 1. ‘wypić’. Chƚop ty wodы wыpyƚ 
JS18 2. ‘wypić, napić się wódki’. To se kawa-
lery priszły desi, po jednim wypyłï [kieliszku] 
IP13. Piƚ lïtrы sia kupyt, jak chto wece wыpyty, 
to wece wыpje JS18. Jak mu dały wыpyti, 
to i tak dobri bыƚo [nie trzeba było płacić] 
OK21. Jak za durnia [wyjść za mąż], to już ciƚa 
bida: bude pyƚ, byƚ, jak tota śpiwanka: wypyƚ, 
pryjde z domu, ta ji mia bje MP23 ◈ wыpyty 
sy ‘wypić sobie’. Ta wыpyłï si, na wesiľu sy 
wыpyłi HW25 → popyty sy, propyty, pyty

wыpыchaty ‘wypierać’, dok. wыpchaty. 
Tak najpersze wыpychałï koni bыkы, bo 
bыkamы robyły, woƚamï. Teper koni wыpchały 
traktorы IP13

wыrazyty sia nowsze? ‘wyrazić się’. Bide 
[!] mi sie tak wyrazytï, bo bym sia wyrazyƚ 
kus śmiszno IP13

wыrablaty i  wыroblaty ndk., dok. 
wыrobyty1 1. ‘wyrabiać, wytwarzać’. Ne znały 
tak, żeby tak sztosi z toho zrobyty, tak fajni jak 
hnesky wyrabľajut. Wyrabľały młыnci samy 
PW12. Wыrabľały sukno, zo sukna wyrablały 
huni. Harszcze wyroblały jak hneska IP13. 
Kierpci zo skorы wyrabľaly JS18. To jak sia 
cy koroẘu cy teľa zarizaƚo, to byƚy takы, szto 
znaƚy i toto wyrabľaty, znaƚy wyrobïtï na skoru, 
na skoru to wyrabľaƚy, no MK20. W nas ne 
wыrabľaƚy nycz take z derewa, bыƚo takie 
seƚo Nowycia, to tam wыrabľaƚy weretena, 
wżыci PK23 2. ‘robić (np. wydłubywać, tkać)’. 
Żoƚib sia nazыwaƚ, takie jak korыto, i tak het 
było wyroblene (‘zrobione, wydłubane’). Byly 
tkaczы ťiż takы, a piznisze jak wыrobyly, bыly 
stupy tu w Śwatkowi PW12. Bыƚa tak party-
cia wyrobłena, wыskreptana IP13 → robyty

wыriwnaty zob. wыriwnuwaty
wыriwnuwaty ‘wyrównywać’, dok. 

wыriwnaty. [Ziemia na podłodze] ťiż tak 
jak i pec nabyta kyjankamï, tak wyriwnana 
IP13. Bilsze bыƚa hłïna [zamiast podłogi], 
toto to wыriwnane czыsto OK21 (– Takom 
syniom hłynom MP23). Wownu sia rozberaƚo 
na takim, szczitka, jej rozterały, żeby sia 
wыriwnaƚa TW22. Skoru na druhu storonu 
wyriŵnuwaƚo sia PK23

wыrizaty ‘wyciąć’. Tato wыrizaƚ totu 
ŵoszczыnu het z tыm medom PW12. Taka 
dira tu wыrizana IP13. Chto jake maƚ derewo 
na swojim poly tak, z tыma wyrobyƚ MK20 
→ rizaty

wыroblaty zob. wыrablaty
wыrobyty1 zob. wыrablaty
wыrobyty2 ‘wykisnąć’. Wezme sia mukы, 

pƚatkiw wiwsianych do horniatey, i muky tam 
ẘыszku i kwas, i tak nakryty na nicz, rano 
już wyrobyt MK20

wыrosty ‘wyrosnąć’. Jak daka wыrosƚa 
traŵka, to już bыdƚo tam sia pasƚo PW12. Kupa 
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wыrubaty wыstruhaty

z kaminiam, na tij kupi derewo wyrosƚo IP13. 
Tot chlib wыris i sia dawaƚo do peca AK20. 
(Len) tak sijały na poły jak zerno, rukami 
i prïboronïłi, ta i rosƚo, potim jak wыrosƚo, 
już pristaƚ, to sia braƚo, brałi rukami HW25 
→ rosty, zarosty, zrastaty

wыrubaty ‘wyrąbać’. Do riwna wыrubatï 
IS23 → rubaty, narubaty, zarubaty

wыrыchtuwaty ‘przyszykować’. Dzwiniata 
bыly – uľanы, wыrychtuwanы specjaľnы JS18 
→ rыchtuwaty

wыrыty ‘wyryć, wykopać’. Pryszoƚ i wыryƚ 
kawałec zahona PW12 → rыty

wыsadżaty ‘kłaść’. Na totu kobыłyciu 
wysadżały derewo IP13

wыschnuty zob. wыsыchaty
wыschnuty sia ‘wyschnąć, ususzyć się’. 

Totы hrybы sia wsadyƚo, żeby sia wыschƚy, 
do peca MK20

wыselinia nowsze ‘wysiedlenie’. Po wyseľi-
niu w sorok semim roci OK21

wыsełyty ‘wysiedlić’. Jedne pojichały do 
Rosji, a inszы, potim wыsełyły na zachid, i to 
sia tak rozporoszyƚo OK21

wыsiduwaty ‘wysiadywać (jajka)’, dok. 
wыsidyty. Hneskы tak jes, to maszыnowo 
wыsidujut i rozmajiťi tak. Kura czasamy 
wыsidyt, a czasamy tak jakysy rozmajicie 
jest PW12 → sidity, siduwaty

wыsidyty zob. wыsiduwaty
wыskoczыty ‘wyskoczyć, wskoczyć’. 

(Woŵk) mu aż na pleczы ẘыskoczyƚ PW12 
→ skoczыty

wыskrebtaty ‘wyskrobać, oskrobać’. Bыƚa 
tak partycia wyrobłena, wыskrebtana, baba 
chotiƚa żebы ji bыƚo ƚadni, ta wыskreptaƚa, 
tu o IP13 → skrebtaty

wыsłuchaty ‘wysłuchać’. Nimec wysƚuchaƚ 
IP13 → słuchaty

wыsłużыty ‘wysłużyć, odbyć służbę (woj-
skową)’. Wыsużyƚ wojsko, toŵdy sƚużyƚy po 
dwanajciat lit, pri carskym dwori PK23 → służыty

wыsmaruwaty ‘wysmarować’, przen.: 
‘sprać’. No jak takie, szto ne chce sƚuchaty, 

jak maƚe to sia z nym jeszcze poradyt, bo sia 
ŵozme wыsmaruje. Pasom. I zaraz mu pomoże, 
a takie już weksze, to sia ne dast wыsmaruwaty, 
to już robyt, szto chocze; to jak sƚuchat to 
sƚuchat, a jak ni, to pide de chce i robït, szto 
chce i robte szto choczete JZ22 → smaruwaty

wыsmażыty ‘wysmażyć’. To (hłiwы) sia 
hotuje, potim sia ho wыsmażыt, daje sia cybuľi, 
a, czudowe IP13 → smażыty

wыsmotrity ‘wypatrzeć’. Wыszoƚ wnuk 
tu, wysmotriƚ IP13 → smotrity

wыsochnuty ‘wyschnąć’. W nicz tot pec 
wыsoch IP13

wыsoko ‘wysoko’; st. wyż. wыższe. (Woda) 
wыpƚywaƚa tam wыższe z ľisa OK21

wыsokыj ‘wysoki’. Ony nazywałï 
gieorgыni, o  takы, takы wysokы OK21; 
st. wyż. wыższыj. Jak wytiahnuły [budowę 
chałupy] tak, szto uważały dwa metry, pore-
ważno wыższe bыƚo OK21

wыspaty sia ‘wyspać się’. Marysiu, obu-
dysz, naj sia wыspyt! MP23 → spaty

wыstaczыty zob. wыstarczыty
wыstarczыty, też wыstaczыty ‘wystar-

czyć’. Jak by si pozwołyƚ desi na jakese hula-
nia, to to ne wystarczыt, bo na tyżden bы 
wыstaczыƚo, no IP13. Jak już bыƚ snopok 
hotowyj, takyj uważała że jes, że wystarczыt 
OK21 → starczыty

wыstawyty ‘postawić’. Mы w jednij chыży 
byƚy, jedna chыża byƚa wystawlena MK20 
→ stawiaty

wыstrojity ‘urządzić; zamontować’. Taki 
czonok, byƚ taki wystrojenyj JS18. W sere-
dyni zrobyły poriadok, wybiłyły ƚadni, mыły, 
wыstrojiły OK21 → nastrojity, postrojity, 
strojity

wыstrojity (sia) ‘wystroić się, ubrać się 
paradnie’. Ne bыƚo bohatыch takыch, żeby sia 
inaksze zberały, łem tak szto, tak chodyły jak 
i tot. Ne pamiatam tak, żebы bыƚ chtosi tak 
wystrojenyj PW12

wыstruhaty ‘wystrugać’. Wыstruhaly takie 
z derewa, takie rapci K-4
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wыstupyty wыtiahaty

wыstupyty ‘ustąpić’. Ne wыstupyt, ta uper-
tyj, upertyj, ne wыstupyt mu i waľka toŵdy, 
trea sia byty JZ22

wыsuszыty ‘wysuszyć, osuszyć’. (Sino) 
sia ne wыsuszy, lem na sońcï PW12. Moch... 
to sia skubƚo, wыsuszыƚo sia, i to sia mszыƚo 
JS18. Treba wыczystyty toj sыr, wmyty tam, 
i wыsuszыty MK20. Jak sia tela zabïƚo, to 
tot żoƚudok sia, sыr bыƚ tam takыj, ï tot sыr 
sia wыsuszыƚo, i klag sia wыsuszыƚo MP23 
→ nasuszыty, suszыty

wыsuszыty sia ‘wysuszyć się, wyschnąć’. 
Zerno mama daƚy do peca, żeby sia wыsuszyƚo 
i wыsuszyƚo sia. Totы hrybы mi sia wыsuszыƚy 
MK20

wыsыchaty ‘wysychać, schnąć’, dok. 
wыschnuty. Można byƚo już chľib peczы jak 
wыschƚo JS18. Jak już wyschƚo, to i odrazu 
toto wozyłi do domu jak suche bыƚo. Żыto 
skoro wыsychaƚo OK21

wыsыpaty ‘o śniegu: nasypać’. H nas były 
do samoj zymy jafыrы, i aże śnih wыsыpaƚ, 
można byƚo zberaty AK20 → sыpaty, 
wыsыpluwaty

wыsыpluwaty ‘wysypywać’. Kucharka 
uczyteľa wysypľuwaƚa na śmitnyk totu cytrynu, 
szto ona mu do harbaty dawaƚa, no ji ona 
jak toto wysypľuwaƚa na śmitnyk, to my tam 
ľitaƚy, to zas nam byƚo dywne jakie to K-4 
→ wыsыpaty

wыszczыpaty ‘wyszczypać, ponaszczypać’. 
To jej tak wыszczыpaŵ tu, za koľina o K-4

wыszkipaty ‘wyłupać’. Na tamtij hori 
wyszkipaƚ taku skaƚu IP13 → szkipaty

wыszmaryty ‘wyrzucić’. Hnij wыszmaryl 
PW12. Trea byƚo wyszmaryty [rozbitą miskę] 
HW25 → szmaryty

wыsznij ‘górny’. Na wyszniu storonu mu 
skƚadaƚo skybu [przy orce] IP13 ◈ wыszni 
konec zob. konec 

wыszumuwaty ‘odszumować, zdjąć szu-
mowiny’. Towdï tak hotowyły bez kropu, tak 
postawyły, wыszumuwały toto, bo to iszczy 
tak iszƚo, ï taka bыƚa kesełycia PW12

wыszыkuwaty ‘przyszykować’. Poťim 
schodyƚy sia, wыszыkuwaƚy toto, poťim i wesiľa 
no JZ22 → szыkuwaty

wыszыty zob. wыszыwaty
wыszыwaty ndk., dok. wыszыty ‘haf-

tować’. Czepec bыƚ wыszыwanyj z peredu. 
Kwitы bыły takы jakbы wыszыwany, ja znam 
cy wыszywany? PW12 ◪ A iszczy de inde to 
nazywałï, to chodyłi w wyszywanыch tыch. 
Denekotrы po inszыch tam seƚach, to mały 
wyszыwane, tu na rukawach mały wyszыtы 
i tu wyszыwały, to bыƚo, oni nazywały kresty-
kami, to bыƚo dos trudne, to ne każdyj poniaƚ 
jest. A tu tiľko jedna wyszыwała nasza susida 
tu o, ale ona ne żыje już. Wyszыwaƚa ï toto, 
takie dos dorohe bыƚo i dorohe jes, ťiż jes... 
no ale to ne każdyj potrafy. Bilsze tam na 
wschodi desi wyszыwałi te, no OK21. H nas 
ne wыszыwałï (koszeľi), ni, bo to łem tam desi 
Huculy wыszywały HW25 → wыszыwuwaty

wыszыwuwaty ‘haft ować’. A jak chto znaƚ, 
to już sobi tu tak o, na ti kantci taku mareżku 
wыszыwuwaƚ w totu storonu i w totu PW12 
→ wыszыwaty

wыśmiwaty sia ‘wyśmiewać się, naśmie-
wać się’. Jak sia śmije, no to sia wyśmiŵuje 
z dakoho, bo sam, tak mu dobri, abo sztosy 
takyj, a z dakoho sia ŵyśmiŵuje K-1

wыśpiwaty ‘wyśpiewać’. Wszыtko 
zme wyśpiwały [tu: ‘opowiedzieli’] MP23 
→ śpiwaty

wыtch ‘wytchnienie’. Furt, bo ne mate 
wыtchu, lem zajedno tu popriaczete w chыżы, 
tu pidete do stajni, wsiady musyte popria-
taty JZ22

wыtchninia ‘zwichnięcie’. Wыtycz, 
wыtchninia, no IP13 → wыtycz

wыtchnuty ‘zwichnąć’. Dagde dachto sobi 
źľi staƚ, to zwały, że wыtchnuƚ nohu IP13

wыtiahania [tu forma: wыtihania] 
‘wyciąganie’. Koczerha... do wыtihania IS23

wыtiahaty [tu forma: wыtihaty], dok. 
wыtiahnuty 1. ‘wyciągać (co z czego, na co)’. 
Toto sino zza drabynы korowa wyťihat do toho 
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wыtiahnuty wыzdorowity sia

żoƚoba, i tak sy ji AK20. Wыtiahnyj wodы! Tak: 
wыtiahnyj wodы! Abo: prïnes wody! wytiahnyj! 
[ze studni]. Wыtiah na horu OK21. To trea 
bыƚo do peca z dałeka wыtiahnuti IS23. Jak 
kƚałi na wiz, to sia im tu kustryci nasypaƚo, 
wytiahły HW25 2. ‘wyciągnąć, wyprowa-
dzić’. To [pranie] wiszały popid totы ścinы, 
czasamï sonce, czasamy moroz byƚ to wytiahƚo, 
ta były takы biƚы AK20 3. przen. ‘wyciąg-
nąć, dociągnąć’. Tu de je sumczi, już korotcze 
daje derewo, żebы wyhlady wytiah IP13. Jak 
wytiahnuły na wysokostï tak, szto uważały 
dwa metry, to dawały h poperek ľigarï OK21 

wыtiahnuty zob. wыtiahaty
wыtiaty ‘wyciąć’. Pec, kotryj bыƚ wыtiatyj 

ta jak ten IP13. To szto ľipsze, to wytiałi szыtko 
[z lasu], tilko moƚody jes teper OK21

wыtihaty zob. wыtiahaty
wыtkaty ‘utkać, wytkać’. Napriałï [wełny], 

potim wыtkaƚ na warstati OK21
wыtłumaczыty [wymowa też: wыtu-

maczыty] ‘wytłumaczyć’. A drełych to bыƚo 
tak jakosi kruto robłeno tak, no ne, ja ne 
wytƚumaczu. Takie sia śpiwaƚo rozmajite, 
no ja pani ne wytƚumaczu, bo ja z pamiatï 
ne znam. Ałe to ja ne wytƚumaczu pani, ne 
wytƚumaczu PW12. Ja po nimecky potrafj e sie 
wytumaczыtï. W sorok piatim, sorok semim 
roci – terynna szыba sia ne wytumaczы IP13. 
Jak to wыtumaczыti? OK21 → tłumaczыty

wыtopyty ‘zlać’. Tato wziaƚ wыbraƚ toto, 
wыrizaƚ totu ŵoszczыnu het z tыm medom, 
i tak na mysku wыtopyƚ, i tot miud takij bыƚ 
PW12 → topyty

wыtrepaty ‘wytrzepać’. A teperkы dajut 
ramkы, majut maszыnu, że wыtreple [miód], 
i za ramku piddaje i zas nosiat. Maje maszыnu 
i wytrepe miud PW12 → trepaty

wыtriasaty ‘wytrząsać, otrząsać’. Treba 
bыƚo korbi tiahnuti, ï tam wytriasatï [z daw-
nej młóckarni]. Soƚoma iszƚa, to dwoch 
wыtriasaƚo, cy trioch IP13. Jak już bыƚo 
omoƚoczene [zboże], no to to towdï tohꞌo, 
zberałi, wytriasałi OK21 → triasty

wytriszczaty oczы ‘wytrzeszczać oczy’, 
dok. wytriszczыty oczы. Już sƚabe oczy, any 
okuľary ne pomahajut, ta wыtriszczam K1899. 
Ale oczy wыtriszczat, o, jak tak o to wыtriszczy 
oczy tam na takie i na takie to K-1

wytriszczыty oczы zob. wytriszczaty oczы
wыtrymaty zob. wыtrymuwaty
wыtrymuwaty ‘wytrzymywać, utrzy-

mywać (się)’, dk. wыtrymaty. Sia najiƚ każ-
dyj jak iszoƚ, ta ťiľko wytrymaƚ tam paru 
hodyn. Kin jakbы sia toŵk, to bы ne wыtrymaƚ 
PW12. Żыto sijaly, ale żыto ne wytrymuwalo, 
pszenycia ľipsze wыtrymuje jak żыto JS18. Sijali 
żыto, na zïmu, ale ne zawse wыtrïmuwaƚo; 
bыƚo do marcia wыtrïmaƚo OK21. Że ja blonda 
to ja ne wytrimam, że czornyj bы wytrïmaƚ, 
a ja blonda MP23 → trymaty sia

wыtumaczыty zob. wыtłumaczyty
wыtycz ‘zwichnięcie’. Wыtycz, wыtchninia, 

no. Wыtycz ľiczyłi IP13; Wыtycz MP23. Jak 
skrutyƚ nohu desy, no to wыtycz zwaly K-4 
→ wыtchninia

wыtynaty ‘wycinać’. Wыtynat sia takie 
uhƚa IP13 → tiaty

wыtyskaty ‘wyciskać’. Do tyj oľijarni, 
i tam na śrubu byƚo o to, szto wыtyskaƚo 
PK23 → tysnuty

wыwalaty ‘wyrzucać, zrzucać’. To sia do 
bojiska wywaľaƚo sino JS18 → walaty

wыwczыty ‘nauczyć (się)’. Sto szisdesiad 
nomer bыƚo [we wsi] ï potrafyƚa nauczyteľka 
wszыtko wыwczыti IP13. [Mieli] wыwczыtï 
jak to uci hoduwatï, jak strыczы TW22 
→ nawczыty, wczыty

wыwiazaty sia ‘wyplątać się’. Trudno sia 
z toho wыwiazaty, wыpowisti IP13

wыwinuwaty ‘wywianować’. Powidaly, że 
zostaly, jak totu rodynu wыwinuwaly szыtko, 
to jednu koroŵu maly K1899

wыwłaszczenыj nowsze ‘wywłaszczony’. 
Zostały wywƚaszczenы IP13

wыzdorowity sia ‘wyzdrowieć’. Hnij po 
prostu z nioho wыczerpaƚ, i sia kiń wыzdorowiƚ 
PW12

Slownik gwary wsi Bartne.indb   238Slownik gwary wsi Bartne.indb   238 2016-02-25   17:41:572016-02-25   17:41:57



239

wыzыwaty za

wыzыwaty ‘wyzywać, przezywać’. Brыdkyj, 
ne nazywaly, ne wыzywaly tak o po prostu, 
żebы wыzywaly K-1

wыżыty ‘wyżyć, utrzymać się’. Staryj jak 
bude ostorożni żыty, wыżыje za to. Jak bude 
sia pylnuwaƚ, to za toto piniazi wыżыje, no, 
wыżыje, no IP13 → żыty

wzadhꞌuz zob. zadhꞌuz
wzajimno ‘nawzajem’. Ľude pomahały 

sobi wzajimno IP13
wziaty 1. ‘wziąć, zabrać (sobie)’. Groszы 

desi wziały i na daszto insze zas mu trea 
bыƚo, to si kupuwaƚ, no PW12. Praƚa baba 
na poticzku, wziaƚa si wodu tepƚoj IP13. (Ja) sy 
wziaƚa chľib MP23 2. ‘wziąć, zarobić’. Zawiuz 
czwertku [drewna], to mih desiatku wziaty 
IP13. Czwertku droŵ odwiuz do mista, to 
wziaƚ sim zƚotыch JS18. Grosza ne bыƚo otkal 
wziatï OK21 3. ‘zażyć lekarstwo’. Slyŵkы 
hotowyly suchы, wыduszaly, i tak toto dawaly 
jak chudoba wziaƚa, bo pojedna już ne wziala 
PW12 4. ‘zabrać (kogo)’. Dwa roky mы żыły, 
chƚopa pidczas wysiedłynia zaaresztuwały, 
do Jawożna ho wziały. Z potiahu ho wziałï 
MP23 5. nowsze? ‘wziąć; zacząć’. Potim wziaƚ 
robyti chaƚupnictwo IP13

wżerty ‘ukąsić’. Mene had wżer AK20 
→ żerty

wżыcia, żыcia ‘łyżka’. I ẘżycznyk byƚ takyj, 
szto ẘżyci skladaly, tam dirkы take byly na 
wżyci JS18. Wżыci były toczenы ŵszыtkы, 
derewiany AK20. Żыcia, ałe nazywałï ï łыżka 
MW23 → łыżka 

wżыcznyk ‘półka z dziurkami na łyżki’. 
I ẘżycznyk byƚ takyj, szto ẘżyci skladaly, tam 
dirkы take byly, to specjaľno byƚo zroblene 
na wżyci. Pomyly, poczystyly i tam skladaly; 
ŵżycznik byƚ, ŵżycznïk JS18. Na wżyci bыƚ 
wżыcznyk takyj AK20

wżыtok [wymowa też: użыtok] ‘użytek’. 
Sia ho ne dawaƚo do użыtku dobroho IP13

wżыwaty [wymowa też: użыwaty] ‘uży-
wać’. Pidpenka jez możływyj hrïb, możno ho 
używati IP13. My toj oľij wżywaƚy h nas MK20. 

To robyłi z sыra, no użыwałï duże, bo tak ne 
kupuwałï jak teper kowbasy, miasa OK21

Z

z, zo, iz 1. określenie miejsca, pocho-
dzenia itp. z dop. ‘z, skąd, od’. Zo zadu 
bыła spidnycia taka hruba. Abo z Poľan, 
abo z Brezowa PW12. Tam jest taka powaƚa 
z toj kurnoj chыżы IP13. A tu, z pola tak od 
rikы, bыłi takы miścia OK21. Ta jak dity 
witcia pidskubujut z hroszы MP23 2. z dop. 
‘z czego’. Zo swoho robłene PW12. Denekotrï 
i z kamenia robyłï [piece] OK21 3. z narz. 
‘(razem) z czym, kim’. (Śpidnycia) dawno 
to bыƚa taka granatowa i kwitkы maƚa; abo 
synia iz kwitkamï. Chustkы mały ïz torokamï. 
Szыtko sia mastyƚo ï tak sia z chľibom jiƚo 
PW12. Może bys piszoƚ do Gorłyc zo mnou? 
IP13 4. z narz. ‘za pomocą czego’. A potim 
czeresznom, nabyƚo fest mochom, były z cze-
resznom MP23 5. określenie przybliżone 
(czasu z biern.) ‘z, koło’. To treba bы bыƚo 
bыti tak z misiac tu, w chыżы IP13. Byƚo 
z paru takыch, szto znaƚy szыty toty kerpci 
MK20. Zo try misiaci, zo sztыri OK21 

za 1. z biern. ‘za (co)’. I ne bыƚo za szto 
pitï, to trea bыƚ bilet zapƚatiti OK21. Za jeden 
zƚoty. Ja bym sie ne miniaƚa za moju chыżu 
za kamenycu MP23 2. z biern. ‘na (co)’. Ja 
bym sie ne miniaƚa za moju chыżu za kame-
nycu MP23 3. z narz. ‘za (czym), prowadząc 
(co)’. Za puhom IP13 4. z narz. położenie ‘za 
(czym)’. Komora za stajniom IP13 5. z dop. 
określenie czasu ‘za, podczas, w ciągu’. Ja za 
toj ďiwkы [nauczycielki] chodyła do szkoƚы 
PW12. Propje za tyżden IP13. Ja rano staƚa za 
noczы MK20. Wszady robyƚ za Nimci MP23 
6. z biern. ‘za, na, jako’. Za kuma prosyły 
szisnadcet kumiw. Tam do pana chodyły za 
desiatyj snip kosyti IP13 ◈ za stił ‘do stołu’. 
Pomыłyzme sia, i towdy prychodyme do chыży, 
toŵdy za sťiƚ MK20
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zabawa zachowuwaty sia

zabawa 1. ‘zabawa (w związku z przę-
dzeniem lnu, wełny)’. Hneskы ne je nyczoho 
takoho, ale to bыƚa zabaẘa taka, prawdywi 
zabaẘa, nawet na doŵhы weczery. I napriaƚ 
sia, i nabawyƚ sia, i naśpiwaƚ sia, i piszoƚ domiw, 
i sia mu dobri spaƚo PW12 2. ‘zabawa, potań-
cówka’. Teper aż zabawy roblat. Ludy takы 
robyły zabawy, potanciwkы MP23 3. ‘zabawa 
(w coś), gra, żart’. Kraly tot czepec, to moƚodycia 
źmituwaƚa tot czepec z hoƚowы, metala, takie 
o do zabawы bыƚo PW12 4 ‘zabawa towarzy-
ska’ ◪ Chodyly na rużnы takы, teper takoho 
ne je: i stopkы, i mƚynkы, ï jakie to, jak to sia 
nazyẘaƚo: ľinywa Marysia, kapƚuna pekly, takы 
zabaẘы maly. No powidam, nazywaly: stopkы, 
mlynkы, ja ne wkażu, bo to ja ne pokażu takie, 
ale to były zabawы takы fajnы, że sia można 
bыƚo pobawyty no, i także rozmajite, i śpiwaly, 
i na motanyj tanec, i na szto iszczy? I susz, na 
susz chodyly. PW12. Bo to chodyły na rużnы: 
bil, na korowiarke. Totы panowe szto chodyły 
na toto, to jich whaniały tam pomedżы chыżы 
i to wtikało – bawyły sia tak, no. Tu zïma, stu-
din, ałe im studeno nycz ne bыƚo. A tam hrałï 
rużne, ta na pocztu chodyły, to taka kolejka. 
Chƚopci ciƚuwały a jak ďiwczata... A potim na 
ostatku już, na, na Jordan, a na Jordan to już 
robyły tak zwanyj ƚamarek, ƚamarek – taku 
hostïnu, ƚamanyj IP13. Ta mы rużne zabawy 
tam ony, jedny chodyłï na młinkы, inszy cho-
dyłi na stopkы, to inszy takыj motanyj tanec 
OK21. Diwczata priałï, plelï, a chƚopczыska sia 
schodiłï piznisze, chodïłï na take rużne zabawы, 
tak zwałï tanec motanyj HW25 → czeremosty, 
kapłuna peczы, korowiarka, miszkari, młыn, 
młыnkы, motanыj tanec, poczta, rapaczыty, 
stopkы, susz, weczirkы, zabawka, Żыd

zabawka ‘zabawa towarzyska’. Na rużne 
chodyły, na czuda take, na take zabawkы, 
no. To si za motuzok tam były zabawkamy 
IP13 → zabawa

zaberaty ‘zabierać, odbierać’, dok. zabraty. 
[Siano w kopach] stojaƚo, i stiahaƚy, i zaberaƚy 
domiƚ PW12. Zabrały take ditï moƚodы [na 

roboty] IP13 ◈ zaberaty mołoko ‘odbie-
rać mleko (za pomocą czarów)’. To ty moje 
mołoko zabraƚa IP13 

zabolity ‘zaboleć’. Jak ziƚ, w brisi zaboliƚo 
PK23 → bolity

zabyty zob. zabywaty
zabywaty ndk., dok. zabyty 1. ‘zabijać’. 

Swyni chowały, a jak dachto zabyƚ, to ne znały 
tak, żeby sztosi z toho zrobyty. Zabyłï, cy naso-
łyły, a toto nasołene bыƚo już ne takie aż dobre 
PW12. Barana abo szto, to zabïwaly JS18. 
[Kury] zabywały, zabywały, no; to sokыrkom 
po timi OK21. Muża zabyƚ samochid MP23. 
[Dziewczyna bała się] żebы ne maƚa ditinы, 
bo rodïczy by chыba zabïłi HW25 2. ‘zabijać, 
wbijać, mocować wbijając’. Zabywaƚ take tybľi. 
Zabywame kiƚkы ï już IP13 → byty, pobyty

zabыtływyj ‘jaki nie pamięta, zapomi-
nalski’. Zabыtƚywyj. No to jak ne pamiatat, 
to je zabыtƚywyj, bo win ne pamiata JZ22

zabыty zob. zabыwaty
zabыwaty ‘zapominać’, dok. zabыty. Już 

zabыƚa toto wszыtko. Ale pozabыła, zabыła, 
bo toho ne pamiatam PW12. Serpy wziały, 
chľib zabyły, takы totы żeńci byƚy [piosenka]. 
Totu husku żeby-s ne zabыƚa pamiatatï IP13. 
Ja znam, że bыƚa jedna Marysia, a druhum 
i zabыƚ IP13. Ja już stara, jużem i zabyƚa 
i tohꞌo MK20. Ja już zabyƚ, jak to nazywały, 
bo to już jes kupa czasu, jak to sie buduwaƚo 
TW22. Zabыwat no, ne pamiata JZ22. Ja 
zabыƚa, jak ony sia nazywały totы nauczy-
tele MP23. Szto kolysi dawno śpiwały, to ja 
że zabыƚam HW25 → pozabыty, zapomnuty

zachodyty ndk., dok. zajty 1. ‘zachodzić, 
zaglądać, odwiedzać’. Dalsze mы tam towdï 
ne zachodyłï OK21. Zaszoƚ do jednoj babы 
IP13 → ity 2. ‘stawać się’. Straszna zmina 
zaszƚa MP23 3. ‘zachodzić (o słońcu)’. Sonce 
zachodït za horu PW12

zachowuwaty sia nowsze? ‘zachowywać 
się’. Tu jak-zmy wernuły nazad z zachodu, 
ľude barz zaczały sia weseƚo zachowuwaty 
tak tiszыƚy sia IP13 
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zachrypnenыj zahołowok

zachrypnenыj ‘zachrypiony’. Tak-em 
straszni bыƚa zachrypnena PW12

zachwority ‘zachorować’. Zachworiƚ, ta 
hmer PW12. Tiż sztosi kin mu zachworiƚ IP13. 
Jak zachworiƚ ta ji hmeraƚ czasem pojeden, ne 
byƚo tam ľikarstwa JS18. Kaszƚaƚam straszni, 
zachworiƚam MP23 → chwority

zacofania nowsze ‘zacofanie’. I to bыƚo 
tak dałekie zacofania IP13

zaczaty zob. zaczыnaty 
zaczaty sia ‘zacząć się’. To sia powoľi 

zaczaƚo już krыtia insze [budynków] IP13
zaczeplaty ‘zaczepiać’. Wesilne poważny 

byly, czasami tak zaczepľaly JS18
zaczepyty ‘zaczepić, założyć czepiec (pan-

nie młodej) na weselu’. Zaczepyƚy, rozpľitaƚy, 
zniaƚy wszыtko toto z hoƚoẘы, rozpľitaƚy 
i poťim zaczepyly tom chimľom i tak uż bыƚa 
moƚodycia zaczepƚena PW12. No ta zaczepyły 
ta i szto... rozobrały, bo toj winec, na hoƚowi 
maƚa TW22 → czepyty, poczepyty

zaczerstwity sia ‘zrobić się czerstwym 
(twardym, nieświeżym)’. To byƚ chľib bilsze 
wiŵsianyj, a jak sia zaczerstwiƚ, to już ne byƚ 
takij dobryj, ale byƚ zdorowyj AK20

zaczesaty sia ‘uczesać się’. Prosto tak 
radyły, że: zaczysz sie tak na prosto! HW25 
→ czesaty sia

zaczыnaty ‘zaczynać’, dok. zaczaty. Tiażko 
bыƚo moƚoty, to-m oboma rukamï zaczыnaƚ. Ja 
na dwadcet dewiat rokiw że-m zaczaƚ kurytï. 
Na piw czerwcia sia zaczыnat [kosić] IP13. Jak 
już skinczyli [sprzęt zboża], to towdï zaczыnałi 
moƚotiti OK21. Weczirkы to tak zaczыnalï 
jak teper, o, iszczy dwa tyżni ten o, bo misiac 
prawi iszed i potim ciƚyj pist HW25 

zad ‘tył’. Zo zadu bыła spidnycia taka 
hruba PW12. Zo zadu stojały. Ne z peredu 
sia dojiƚo, zo zadu IP13 – Eee zo zadu, chto 
chotiƚ z zadu, z zadu, ja z peredu dojiƚa MP23

za darmo zob. darmo
zadaszыnia nowsze? ‘zadaszenie’. Take 

zadaszыnia bыƚo zo sztыrioch storin naokoƚo 
OK21

zadhꞌuz ‘do tyłu’. Ne wzadhꞌuz, [ale] 
zadwꞌuz, zadwꞌuz. Zadhꞌuz sia [liczy]: dewiat, 
wisem, sim... w dołynu IP13; też wzadhꞌuz. 
Wzadhꞌuz. Ałe wzadhꞌuz IP13 

zadawaty fanty zob. fant 
zadnij ‘tylny’. Woŵk tak der pazuramy 

tut, zadnima nohamy PW12
zadowołenыj ‘zadowolony’. Barz 

zadowołenы IP13. Bыƚ zadowołenyj, wełyke 
śwato bыƚo, jak bыƚ w Bortnim tu, na miści, 
o. Zadowolenyj bыƚ, że ľude prychodiat OK21

za duże zob. duże
zadumuwaty sia ‘zamyślać się, przemy-

śliwać’. Skorsze by wam skazaƚ, a tak, o tak 
aż treba sia zadumuwaty deszto jakie, o K-1

zadywaty ‘poddzierać (?)’. Sia śmijut że nis 
zadywa hoƚoŵu, nïc ne wydyt pid nohы JZ22

zafarbuwaty sia ‘pofarbować się’. Żebы ta 
skora, żebы ta skora sia wы... poprawyƚa [!], bo 
tam byƚo sorowec taki, a tot dub wыprawľaƚ, 
i zafarbuwaƚa sia PK23 → farbuwaty

zahajity ‘zagrodzić’. Zahajiƚ swoje poƚe 
i żebы mu ne pasƚy na tym poƚe MK20. Jak 
chto ne maƚ chudoby, to zahajiƚ, patыkы takы 
pozakƚadaƚ, i tam ne wilno bыƚo pasty PK23 
→ hajity

zahaniaty ‘zaganiać’. Mы zahaniaty kury 
– kur ne je, lis wszыtkы wыdusyƚ AK

zahata ‘obłożenie chałupy na zimę drew-
nem, sianem (pod okapem dachu)’. Koƚo domu 
take zahate [!] robyly [składając siano] PW12 

zahin ‘zagon’. Jeleni tam raz prïszƚy i wыryl 
kawałek zahona PW12. Szыrszyj zahin ne bыƚ 
jak do desiat metry, tak takyj bыƚ zahin, no. 
W nas normalni oraƚ dokoƚa zahonu IP13. Ta 
taky o zahonы, o MP23. Jak bыƚo w chыżы 
sim dity, wisym, tam de jaki zahin bыƚ zemľi, 
to iszły, żebы kusok chľiba maƚa, tak na kupi 
jak persze HW25 → zahonok

zahnojity ‘nagnoić, nawieźć’. Zahnojiƚy 
i sadyƚy PW12 → hnojity, obhnojity, proh-
nojity

zahołowok ‘poduszka’. Perynu maly 
i zahoƚoƚkы i spaly JS18. Maƚy sztery perinы, 
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zahonok zakłykaty

poduszkы, [poprawia się:] zahoƚoẘok AK20. 
Zahołowok, zahołowok, tak OK21

zahonok zdrobn. ‘mały zagon’. Tu tak mam 
maƚy taki zahonok newelyki PW12 → zahin

zahoridka ‘ogródek (przy domu). Zaho-
ridka na kwitky taka AK ◪ Sztыri na trï, sztыri 
na sztыri metrы takыch. Zahoridka, ï to jednы 
lubyłi, to załeżыt jakie, jednы lubyłi kwitkы, no 
ta takie. No ony nazywałï gieorgыni, o takы, 
takы wysokы, tak, ano i iszczы jakys inszы 
kwitkы, to ja już ne znam, jak to sia nazywaƚo. 
No ji sadyłi to bilsze to, to, to szto tam sadyłi, 
w takim ogrudku [!] jak tu h nas, to sadyły to 
morkow, to czesnok, to jakeś tam petruszku 
czy koper, no i wszыtko, a ohurkы już sadyły 
de inde OK21 → zahoridoczka

zahoridoczka zdrobn. ‘ogródeczek’. Bыƚa 
taka maƚa zahoridoczka, tam rosƚy kwitkы 
PK23 → zahoridka

zahornuty sia ‘odziać się, ubrać coś na 
siebie’. Studeno byƚo, treba byƚo sia zahor-
nuty JS18

zahoroda ‘zagrodzenie, zagroda’. Sia 
bawyły tak koo Kozaka na zahorodi. Zwezły 
tam ciƚyj bagaż, na takim placu jak, jak tu 
o; zahorodы takы bыły, no IS23. Tu zaraz 
susidy, win maƚ swoju zahorodu, jak h naz 
nazywaly, win tam kosyƚ sino, zberaƚ, to ne 
można byƚo na joho pustyty K-4

zahorodyty ‘zagrodzić’. Zahorodyƚ takom... 
pľit takïj byƚ PW12

zahortka ‘rodzaj kurtki bez rękawów (?)’. 
To sia wыszƚo na pec, [czym się okrywano?] 
tam i peryny byly, i takom zahortkom jakom 
nebud JS18

zahraty ‘zagrać’. Didu, zahrajte nam! 
Zabawy bыły, bo tam dachto zahraƚ IP13

zahustyty ‘zagęścić’. Pidczыnyƚy tak 
w weczer, a rano znoŵ, toj mukы ƚyszyƚy na 
rano. I rano zahustyƚy tak, zahustyƚy MK20

zahыnuty ‘zaginąc’. Piźnisze już toto 
zahynuƚo, już toho ne bыło, już czuh ne bыło. 
A piznisze już kupuwały takы (obrusы), bo 
już toj robotы nꞌe bыƚo, już desi zahыbƚa tota 

robota PW12. Dawno byly rużne ceremoniji, 
to już takych ne je, już zahynuƚo K-4

zajac ‘zając’. Zajaci bыƚy PK23
zajaty sia zob. zanymaty sia 
zajedno ‘przy okazji, za jednym zama-

chem, odrazu’. Ne mate wыtchu, lem zajedno 
tu popriaczete w chыżы, tu pidete do stajni, 
tu pidete na podworec, wsiady musyte popria-
taty JZ22

zajty zob. zachodyty
zakasuwaty ‘podkasać, zawijać (?)’. 

A potim już rozmajiti chodyły; już toty 
charbankы hrubы zakasuwałï ďiwkы, już 
takы nosyły, jak nazywały, śpidnyci PW12

zakinczaty ‘kończyć, zakańczać’. Jak już 
zakinczały totu pracu, weczirkы, to robyły 
takы ƚamanyk OK21

zakinczыnia  ‘zakończenie’.  Na 
zakinczыniu, to robyły takы ƚamanyk OK21

zakituwaty ‘zakitować (szyby)’. Jedna 
szыba i zakituwane z poľa OK21

zaklagaty ‘zakwasić mleko za pomocą 
podpuszczki – klagu’. Zo swiżoho moƚoka 
tak, ale persze ho trea bыƚo zaklagaty i to 
bыƚo taki, no inszыj sыr, inszыj smak MW23 
→ klagaty

zakładka ‘zakład, zakładka’ ◪ Doszczok 
narizałi i denekotrы to dawały tak, że na taku 
zakƚadku, żebы ne bыƚo szpar. Ja toto dokƚadni 
na znam, ale na zakƚadku powidały, na skƚadku 
cy na szpuhu; na szpuhu, tak. Rowok [w gon-
cie] z jednej storony bыƚ hrubszыj, a druhoj 
storony bыƚ tońszyj, i z kotroj storony toń-
szyj bыƚ, to pasuwaƚ do toho rowka ï ono 
już tam ne ľaƚo, bo tak bыƚo, jak nazywały 
na zakƚadku, na zakƚadku abo szpuha. Na 
jednim seľi tak nazywa... h nas nazywałi na 
szpuhu, no OK21

zakłykaty ‘zawołać, wezwać, zaprosić’. 
Paru chƚopiŵ zaklykaƚy i tot pec byly. (Piśni) 
kotry mƚodyj sy zaklykaƚ tak, to bыly JS18. 
Zakłykały śwaszczennïka, pośwatyƚ, pokropyƚ 
tam, ï molytwu jakы tam małï no OK21. 
Zakłыkały śwaczenyka, bƚahosƚowiƚ to, żebы 
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zakrutyty zamuż

to bыƚo szczaslywym żыtia w tim domi TW22 
→ kłykaty

zakrutyty ‘zakręcić, okręcić’. Zakrutyly ji 
(oƚosia) na chimľu JS18. Jak sia mi kus onu-
cza korczыƚa, to ja zaraz pƚakaƚa, jem mi tak 
ƚanni zakrutytï, że mi sia ne korczыƚo to nigde 
HW25 → krutyty

zakrywłenыj ‘zakrzywiony’. Nis zakry-
wlenyj jak bandura K-1

zakrыwaty ‘zakrywać’. Tu bыƚa szczeľinka 
taka, i druha doszka na tretiu na wercha tak, 
że zakrыwaƚo wszыtko OK21

zakuryty ‘zapalić (papierosa)’. Zakuryƚ 
sï IP13 → kuryty

zakusyty ‘ukąsić’. Powidaly, że taka ďiŵka 
byƚa na poly, że ziƚa totu jahodu zatrutu, zaku-
szenu, i że wmerƚa. No że to zmyji pozakuszaƚy, 
bo to soƚodkie K-4

zakwasyty ‘zakwasić’. Zakwasyƚo sia na 
weczer totu muku wiwsianu, i podkыsƚa tak 
o, na pecu dagde PW12 

zakыpity ‘zakipieć’. I sia waryƚo na ohny, 
na taki bľasi, żebы to ne zakypyƚo toto o, żeby 
ne zakypiƚo MK20

zalaty zob. załywaty
zaliczыty ‘wyleczyć; odczarować’. 

„Z oczы-m dostaƚa, wrokы!” – „Ja znam 
zaľiczыtï” IP13. Kto ty zaľiczyt, ty hmeresz. 
Ona znaƚa zaľiczyty jak zmij wkusyƚ AK20 
→ liczыty, wыliczыty sia

zalipyty ‘zalepić’. (Pczoły) nanosyly tak 
do uľu totu ŵoszczыnu tak jak medu poƚno, 
tak że zalipyly tak PW12 → lipyty

zaloty ‘zmówiny, umawianie się rodzi-
ców co do posagu’. U was zmowыna, a kolys 
nazywaƚo sia zaľotы; schodyły sia, znaczy sie, 
tam rodyczы iszły z mƚodыm do moƚodyci, zna-
czy sia, tam do domu i tam sia umowľały TW22

załeżыt/załeżało ‘zależy (od)/zależało 
(od)’. A toto zależыt, chto jaku maƚ parceľu, 
koho staty. To zależaƚo ot pohodы bыƚo, jak 
bыƚa dobra pohoda to try dny [schło zboże] 
OK21. Do dwanastoj hodinы priały – zależыt 
jak kotra sia ruszaƚa, jak byƚa zwinna HW25

załywaty ‘zalewać’, dok. zalaty. Had mia 
wżer. – Idy domiŵ i załywaj kropkom; ta j 
ja załywaƚa, ta j szto-m zaľaƚa jek wыschƚo, 
to byƚo bajka AK20. Zaľaƚy masƚom K-4 
→ pozaływaty

zamazanыj ‘brudny, ubrudzony’. Zamaza-
nyj. Brudny to zamazanyj JZ22 → zawalanыj

zamerznuty ‘zamarznąć’. Miaso powiszaly, 
i to zamerzƚo; po kawaľci wkrawuwaly, bo ono 
zamerzƚo JS18 → pozamerzaty

zamhłeno ‘zamglone’. Jak bыƚo barz tak 
husto zamhleno no to to nazywaly że hmƚa 
welyka PW12→ hmła

zamist nowsze? ‘zamiast’. Zamist sto szis-
desiat to hneska jest [w Bartnym] trydcet chy-
bal, trydcet piad nomeriw może IP13

zamisyty ‘wymiesić, rozmieszać, zamie-
szać’. Mama maly taki kẘas i wodu, i tak 
zamisyƚy. Tak zamisyƚy, hpekƚy tam try totы 
takы chľibykы. No mukы zamisyt sia MK20 
→ misyty

zamitaty zamiatać’. [Po wigilii] sino toto, 
szto zamitały, to ďiwczata nesły na połe HW25 
→ pozamitaty

zamitia ‘zaspy śnieżne (?)’. To wszыtko 
ośniżene, bo win hnaƚ od chыżы daľsze, a daľ-
sze byƚa zïma, zamitia K-4

za mojej pamiati zob. pamiat
zamok ‘zamek, kłódka (?)’. Łada... bыƚo 

zamok do toho OK21
zamotuwaty ‘motać’. Już ne metały tak 

rukami, łem maƚ takyj sznurok i tym sznur-
kom, o, już tak se j chodyƚ w totu storonu, 
i w totu, i toto sia zamotuwaƚo toto, szto sia 
nasnuwaƚo priadże, tak o PW12

zamożnыj ‘zamożny’; st. wyż. zamoż-
nijszыj. Swyni trymaly pro sebe, jak chto 
byƚ zamożnijszyj JS18. Treba bыƚo ïti sƚużyti 
po takыch gazdoch, szto zamożnińszy MP23

zamuż ◈ ity (wыchodyty) /wыjty zamuż 
‘wyjść za mąż’. Pani sie wydaje tak moƚodi, 
kobы za muż wыszƚa, no IP13. Każda jak 
ïszƚa zamuż, musiƚa mati tohꞌo, perinu OK21. 
H nas pereważni jak już wыszƚa za muż, tak 
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zamużna zapoznaty sia

już na ƚыso sia czesaƚa HW25. Nas bыƚo sztyri 
ďiwczыnы... zamuż powychodyłi HW25 

zamużna ‘(kobieta) zamężna’. Łem 
ďiwczata chodiłï (na weczirkы) i chƚopci, 
a zamużna to już maje pereważni ditï maƚы 
HW25

zanizkы ‘zanozy, zewnętrzne pionowe 
zatyczki w jarzmie’. Zakƚadaƚo sia jarmo takie 
derewiane, zanizkы sia zaƚożyƚo, i do pƚuha K-4

zanykaty nowsze? ‘zanikać’. Teper uż to 
zanïkat, już ne je to[h]o TW22

zanymaty sia ‘zajmować się’, dok. zajaty 
sia. Totы Rusnakы tu, Łemkы oni sia zanïmały 
wszыtkym IP13. Pƚatyty ne bыƚo komu, bo 
sia ne bыƚ chto zajatï MP23

zaopikuwaty sia ‘zaopiekować się’. Win sia 
maƚ zaopikuwatï. Tote kumowe, tote nanasz-
kowe mały sie zaopikuwaty tou ditynou IP13

zaostryty ‘zaostrzyć’. Poľityka cï persze, cï 
piznisze, to ona zauostrije; ona zaostrije, ona 
może zaostritï IP13

zapach nowsze? ‘zapach’. Takie neƚadne 
sino byƚo, toto any ne maƚo zapachu nyja-
koho PW12

zapalinia ‘zapalenie’. Na rozmajitu chwo-
rotu: i zapaľinia JS18. A to to pereważni, ja 
tam to perechoƚodżыnia, zapalïnia. [A to 
tak kazały dawno?] Tak, perechoƚodżыnia, 
zapalïnia, to tohꞌo OK21

zapamiataty ‘zapamiętać’. Ja zapamiataƚa, 
to takie bыƚo... PW12 → pamiataty

zaparyty sia ‘zaparzyć się’. W marci, bo 
prïszƚo tepƚo i ono [żyto ozime] sia tak zapariƚo 
pid tыm pokrywom śnihu OK21 → paryty

zapaska ‘fartuch, fartuszek’. ◪ A tu dalsze 
bыƚo proste hładke i, to sia nazywaƚa zapaska. 
Totы szto take bыłï z partyciamï to sia nazy-
wały fartuchы, a z peredu lem tak o PW12. 
Robyły zapaskы. To tak wыhľadaƚo, jak teper 
w restauracji majut totы fartuszkы, ale to 
bыƚ duże bilszyj, bыƚ takyj ponyżej koľin, tu 
maƚ sznurkы dwa, zawiazuwaƚ sia tu z dru-
hej storonы... Ne sznurkы, pasoczkы chыba, 
paskы. No ale dwa takы paskы, szto bыłi 

popryszыwany na tыch bokach i sia z druhej 
storonы zawiazaƚo. No małi małi takы, nawet 
chodyłi do tohꞌo, do cerkwi chodyły w tim, a to 
bыƚo modne ta na tamty czasy OK21

zapchaty ‘zapchać, wsunąć’. Kudil si tu 
maƚa zapchanu za pojas HW25

zapecok ‘zapiecek’. Doszka taka byƚa koƚo 
peca, a pid tom doszkom to zwanyj zapecok 
– tam kurы bыƚy IP13 → pec

zaperaty ‘zamykać’, dok. zaperty. Dweri 
zaperƚy, bo dweri byƚy otworenы PW12. Dweri 
byly otworenы i studeno byƚo, potim jak zaper, 
to byƚo tepƚo. Stajni byly, tak zaperaƚo sia na 
nicz JS18.

zaperty zob. zaperaty
zaplitaty ‘zaplatać, splatać’. Kosy tak, i tak 

jednu, abo dwi, no zapľitały HW25 → kistka, 
płesty

zapłata ‘zapłata’. Zapƚaty za koƚo trea bыƚo 
datï piatku IP13

zapłatyty ‘zapłacić’. Bo mu treba bыƚo, bo 
ne maƚ czыm zapƚatiti, staraƚ sia sam IP13. 
Jak już maƚ kupuŵaty, zapƚatyty AK20. Ne 
maƚ za szto podatok zapƚatïti, no to musiƚ 
prodati, tak. Trea bыƚ bilet zapƚatiti, no OK21 
→ płatyty

zapomnuty ‘zapomnieć’. Weczirkы to 
bыłi h pości, każdyj den. Subotu chыba nit, 
już zapomnuƚa HW25 → zabыty

za poriadkom zob. poriadok
zaportok ‘zepsute jajko’ ◪ Rużni nazy-

waly: zaportok, abo jak tam takie jakies, takie 
bыƚo czorne, szto tak jak maź w seredyni, ta 
nazywala, że to zaportok. No ale nichto ne 
znaƚ, ani teper ne zna, czoho takie toto jajce 
jest. Czasami wyjdut cy kuriata, cy husiata, 
to wыjdut ƚadni, a czasami sie wszыtko takie 
zrobyt paskudne. Abo wszыtko, abo czast, abo, 
no a to nychto ne znae czo to jest. Od czoho 
to sia stane PW12

zapownyty ‘zapełnić’. Cerkow bыƚa 
zapownena PW12

zapoznaty sia nowsze? ‘poznać się, zapo-
znać się’. Ony tam zapoznaƚy sia i pryszƚy 

Slownik gwary wsi Bartne.indb   244Slownik gwary wsi Bartne.indb   244 2016-02-25   17:41:572016-02-25   17:41:57



245

zaprahnuty zarubuwaty

w Bartne MK20. Żebы na pered z takыm si 
ne zapoznaƚa sia tak, żebы ne maƚa ditinы 
HW25 → poznaty

zaprahnuty ‘zapragnąć’. Czasami jakie 
sia komu zaprahło, takie si daƚ [imię dzie-
cku] PW12

zapraszaty ‘zapraszać’. Zapraszały ï chłopcy 
neraz tam na, na toto pryniatia, ta ji muzykanta 
jak bыƚ, to takoho OK21 → prosyty, zaproszaty

zapriaczы zob. zapriahaty
zapriahaty [tu: zaprihaty] ‘zaprzęgać’, 

dok. zapriaczы. Zapriahly ho i tiażko tiah 
PW12. Zaprihatï, zaprihały, tak, zapriah 
konia OK21 → wыpriahnuty

zaprihaty zob. zapriahaty
zaprodaty ‘posprzedawać (?)’. Ľisы bыły 

wszыtkы zaprodane w tych terenach IP13 
→ prodawaty

zaproszaty ‘zapraszać’. A to reszta tych 
kolegiw, to szыtko zaproszaƚ na zaswatki IP13 
→ prosyty, zapraszaty

zaprowadyty ‘zaprowadzić, wprowadzić, 
ustanowić’. W nas, towdï to bыƚo barz zapro-
wadżenyj samyj kum bыƚ IP13. Byly koƚoczka, 
i w kożďim musiƚo bytï jedna nytka zapro-
wadżena od druhoj osibne JS18 → prowadyty

zapynka ‘zapięcie, zapinka (?) na rękawie 
bluzki damskiej (opliczy)’. Na tыch takыch 
zapïńkach o, jak ja tu mam toto – obszыŵky 
nazыwały PW12 

zapыchaty ‘pchać, wpychać’. No bo sia 
ne palyƚo tak pid bľachom jak teper, łem byƚ 
to taki pec chľibowyj, ji tam w nim sia palyƚo, 
i horci sia tam zapychaƚo, i tak sia paliƚo AK20

zarablaty ‘zarabiać’. Oni kupuwałi w bro-
wari i prodawaƚ toto pywo tam, i na tim takы 
zarabľaƚ OK21

zaran ‘jutro’. Jak na druhy den to zaran 
PW12. D’itom meryndziu, bo pidut zaran 
na poƚe MK20. Do tamtoho zaran pideme 
K-4 → zawtra

zarapczaty ‘wydać (chropawy) dżwięk’. To 
zarapczaƚo, jakosy onï tam robyƚy, zarapczaƚo 
K-4 → rapczaty

zaraz 1. ‘od razu, natychmiast; jak tylko’. 
Zaraz ho naszoƚ, zaraz ho na bik. Zaraz bude 
kłykaƚa na nych ï pryjdut IP13. Jak zoraƚ kawa-
lec, to i posijaƚ zaraz, i jak byƚo suchsze, to 
sijaƚ zaraz JS18. To bыƚo zaraz po tamti wojni 
HW25 2. ‘blisko, obok’. Koƚo peca bыƚ zaraz, 
bыƚ takyj szparhet IP13. Tu zaraz nedaleko 
susidzkы jes takы [studnia] OK21. W nas 
w susidztwi zaraz bыłï toty weczirkы HW25 
3. ‘teraz’. To jakyj to dobryj sыr, same zaraz 
hrudka, hrudka tota taka IP13

zarazyty ‘zarazić’. Kurы teper jakesy zara-
żene czy szczo, szczo zdыszut PW12

zarazyty sia ‘zarazić się’. Nychto sia anï 
ne bojaƚ, że sia zarazyt PW12

zarizaty ‘zarżnąć’. Zarizaly chudobu, jak 
sia ne dawalo uliczыty PW12. To jak sia cy 
koroẘu, cy teľa zarizaƚo MK20. Jakesy teľa 
tam zarizaƚ nelegalno MW23. Zarizały dakoho 
barana abo takie teľa HW25 → rizaty

zarobok ‘zarobek’. Zaribku ne byƚo, ne 
byƚo zaribku ta jak teper JS18. Ale na jakyj 
cel oni tot zarobok piznijsze dawałi, toho ne 
znam. Zaribkiw ne bыƚo oprucz tohꞌo, dagde 
ľisa OK21

zarobyty 1. ‘zarobić’. Platyly tak jak 
kraŵcowï, kilko si powiƚ, ťilko zarobyƚ PW12. 
Kołysi ne można byƚo zarobyti. Taku ľitru 
[eteru] rosprodaƚa, to hardi zarobyƚa IP13. 
[Niemiec] dast ti jisti, ale towdi jak zarobysz 
MP23 2. ‘zrobić, tu: wyleczyć’. Doktorы mene 
zarobyły IP13

zarosnenыj ‘zarośnięty’. Zarosnene takie 
rużne o, wiľszыna, ożыna, takie JZ22

zarosty ‘zarosnąć’. Hneska ľisami zarosƚo 
IP13 → rosty, zrastaty

zarubaty zob. zarubuwaty
zarubuwaty ‘zarąbać (zabić)’, dok. zaru-

baty. Każdyj zarubaƚ tam sam, jak nazыwaly 
stiaty kuru PW12. Tretij raz już zarubuwaly 
i treba byƚo maty dwadcet cztery husy, to byƚa 
peryna i poduszka. Jak zarubaly tych, ale 
zaŵsze ƚyszaly troje K-4 → rubaty, narubaty, 
wыrubaty, zarubuwaty

Slownik gwary wsi Bartne.indb   245Slownik gwary wsi Bartne.indb   245 2016-02-25   17:41:572016-02-25   17:41:57



246

zaruczыnы zateruwaty

zaruczыnы ‘zaręczyny’ ◪ Do ksiendza 
zaruczыnы. Już zaczaƚy zaruczыnы, piszƚy do 
zaruczыn, ta jak teper do toho chodiat. Treba 
opowidy kryczaty poťim. Po tыch zaruczыnach, 
no to jak już piszƚy na totы zaruczыnы, no to 
już byƚo peŵne, że już ďiŵka pide już JZ22

zaruczыty sia ‘zaręczyć się’. Do ksiendza 
zaruczыnы, że już sia zaruczыƚy, już sia ne 
toho, ne poƚyszajut JZ22

zarumegaty sia ‘(najeść się i) przeżuwać’. 
No zarumegaƚy sia, szto sia najiƚy, i chťiƚy 
pyty, i tak żujut, tak o parerabľajut toto, szto 
zidiat, zarumegaƚy sia JZ22

zas ‘zaś, znów’. Na weczer zas bandurы. 
W nas byƚo inaksze, a teper zas inakszy 
PW12. Zas bыły takы, szto zmija ukusyƚ. 
Toho roku zas mia skusyƚo, szto po kus poku-
riu. Już ne bыły z jafыramy, zas ï tu susidka, 
znaczыt osadnyczka jest od Jasƚa tam. To 
sia mu perewernuƚ pƚuh zas, ï zas ïszoƚ tou 
samou borozdou ï skybu zas kƚaƚ. Tu prodawaƚ, 
tam kupuwaƚ towar zas IP13. Zas ho zimały, 
hoƚowu i rukы, ï tak ho byłi MP23

zasadyty zob. zasadżaty
zasadżaty ndk., dok. zasadyty 1. ‘sadzić, 

dok. posadzić’. Trea byƚo tam bandurы 
zasadytï, to tam sadyƚy PW12 → posadyty, 
sadyty 2. ‘sadzać, dok. posadzić, zasadzić’. 
Stawaly pered dweri, śpiwaƚy, i tak iszly, to jich 
zasadżaly za stoƚ PW12 → sadżaty, sadyty

zaschnuty ‘zaschnąć’. Ono [mieszanina 
gliny z plewami] jak zaschƚo, tak trïmaƚo 
piznisze, no OK21

zaskarżыty nowsze? ‘oskarżyć; donieść’. 
Maƚem karabïn i jem chodyƚ poľuwatï, ale poťim 
mia zaskarżыƚy i musiƚem karabïn oddaty PK23

zasmerdity ‘naśmierdzić’. Wożnycia... 
ï tam iszoƚ dыm, tam na podi bыƚa ťiż tak 
zasmerdżeno, że jak sino kƚały na pid, no to ja 
sia dywuju, że tam jakbы piszƚa iskra nawet, 
to by sia zapałyƚo, no MW23 → smerdity

zasmerdity sia ‘zaśmierdzić się’. W nas 
musyt byty śwaczena woda od Jordanu do 
Jordanu i ona sia ne zasmerdije AK20

zasmotryty sia ‘zapatrzyć się’. W ťaży ne 
wiľno sia zasmotryty tak syľno na koho, żeby 
ďityna nie byƚa brydka MK20

zaspa ‘przyzba’. Łen sia musiƚo suszыti, 
dookoƚa chыżы stawľały po ti zaspi, jak-zme 
wczera radyły, to het dookoƚa chыżы MW23 
→ ława

zaspaty ‘pogrążyć się we śnie (?)’. To sia 
napiu toj śwaczenoj wodы, z tyma hrokamï 
tak mï sia zrobyt ľipsze, łem żeby ne zaspaty, 
bo jakby czƚowek snuƚ i zaspaƚ, to toŵdy może 
hmerty AK20

zastupaty ‘zastępować’. A hneska maszыnы 
roblat, maszыnы zastuplajut [!] MP23

zastupcze nieodm.? ‘zastępstwo’. Tot nana-
szko oznaczaƚ zastupcze rodyczïw IP13

zasuwaty ‘wsuwać’. Krajaly soƚonynu i do 
toj oboƚony zasuwaly PW12

zaswatkы lmn. ‘jakiś obrzęd (przyjęcie?) 
przed weselem (?)’. Takyj szto sia żenyƚ, to tot 
szыtkych drużbiŵ ne może, bo bыƚo dwoch 
drużbiŵ i drużkы, dwi swaszkы, starosta, no 
ji marszaƚka bыƚ. A to reszta tych kolegiw, to 
szыtko zaproszaƚ na zaswatki, to sia śmijały, 
że tam z peredu od teľat IP13

zasywka ‘rodzaj wiązania (np. „na 
kokardę”)’. Kistka w dolynu, a tu zasywky 
pid kistku, ï tak iszƚa ďiwka do cerkwy PW12

zaszparuwaty ‘zaoszczędzić’. Szparuwaty, 
zaszparuwaƚ IS23 → szparuwaty

zaśmijaty sia ‘zaśmiać się’. Tot chƚopec 
jak pryszoƚ tam, tak sia śmijet, zaśmijaƚ IP13 
→ śmijaty sia

zaśpiwaty ‘zaśpiewać’. Ja sy myszľu, szto 
ja zaśpiwam? MK20 → śpiwaty

zatancuwaty ‘zatańczyć’. Moƚoda wyszƚa 
na stiƚ, staƚa balec na totꞌo, i zatancuwaƚa, tak 
maƚa riwno zatancuwaty, żeby jij z hoƚowy 
ne wpaƚ K-4 → tancuwaty

zataraskaty ‘?’. Zo staryma uciamy ne 
mohƚy byty jahniatka, bo by jich zataraskaƚy 
tam, pozabywaƚy by jich K-4

zateruwaty ‘zaterować, tu: zaprawić, 
zakonserwować ropą naft ową’. Jak win (gont) 

Slownik gwary wsi Bartne.indb   246Slownik gwary wsi Bartne.indb   246 2016-02-25   17:41:572016-02-25   17:41:57



247

zatesaty zawroczыty

zateruwany to win straszni dowho bude IP13 
→ teruwaty

zatesaty ‘obciosać’. Derewo stawľaly jedno 
na druhe na ścinu i takie byƚo zatesane JS18 
→ tesaty

zatiahaty [tu forma: zatihaty] ‘zaciągać, 
ciągnąć dalej’. Tiahƚy tut tot krengosƚup, to za 
chŵist zatihaƚy barzej PW12 → wыtiahaty

zatiamyty ‘zapamiętać’. W nas to tak, jak ja 
powidam, jakem zaciamyƚa PW12 → tiamyty

zatihaty zob. zatiahaty
zato ‘dlatego’. Pralnïkы zato bыły, bo jich 

chƚopci zberały po poticzkach. Zato, że bere 
grosz IP13. Oni prynimałï to życzlywi zato, 
że zabawa. Ï ony zato, że bыƚo wilne, puste, 
dały nam zezwoľinia wernuti OK21. Stojit 
chudoba tam, zato sia zowe stajnia MP23

zatwerdżыnia ‘zatwardzenie’ ◪ [Zwie-
rzęta] maly zatwerżdżыnia. Daƚno, jak ja 
pamiatam, to liczyly, na takie zatwerżdże-
nia to len, rużne dawaly na zatwerżdżыnia. 
Lenu najbiľsze i toj soly takoj, jak nazywaƚy 
globerska, na zatwerdżыnia dawaly. I rużny, 
i driżdżы, i rozmajite no. Nawet slyŵkы hoto-
wyly suchы, wыduszaly, i tak toto dawaly jak 
chudoba wziaƚa, bo pojedna już ne wziala, to 
zalewaly. A rozmajito liczyƚy, najbiľsze silom 
i lenom hotowenom. Len ne dawaly tak, żebы 
dawaly toto nasinia, lem totu wodu zlewaly 
[!], jak to choroty. A ne znam jak to tak, po 
inszыch ne znam, a jak daszto take bыƚo tam 
ta ji rizaly jak ne mohla. Bo zarizaly chudobu 
jak sia ne dawalo uliczыty PW12

zatynaty ‘zacinać, wcinać (belki do ich 
łączenia)’. Zwiazkы, takы zwiazkы sztыri, tak 
piznisze poperek dwi, i dalsze. No ale to już musiƚ 
taki bыti, szto znaƚ ta jak zatynati, musiƚ znaty 
jak zatynati, żebы to riwno mu wыszƚo OK21

zatыkaty ‘zatykać’. Już staryj czƚowek, jedno 
ucho mi zatыka tak, że ne możu czutï PW12

zawalanыj ‘zabrudzony, wybrudzony’. 
Zawaľany, no to zawaľany, to zawaľane. Że 
jest zawaľanyj, neczыstyj, neoprany, neumыtyj 
– to zawaľanyj JZ22 → zamazanыj

zawaruwaty ‘strzec, bronić’, dok. zawaryty. 
Jak sypanec bыƚ dobryj, to na gospodarci bыƚ 
zawaryƚ [przed zniszczenia zapasów] IP13 
◈ zawaruj Boże! Boh zawaruje! zob. Bih 

zawaryty zob. zawaruwaty 
zawertaty sia ‘zakręcać się’. Bo sia wam 

h hoƚowi zawertat, abo wam źľi, nedobri. To 
sia odrobyt jak sia hrokы zmecze, no to wam 
odyjde toto, szto was boƚyt hoƚowa, zawertaƚo 
sia wam bude JZ22

zawertity ‘wywiercić’. Wertiƚ takym 
swerbłykom, zabywaƚ take tybľi, zawertiƚ 
w jednim i w druhim, i prybywaƚ do kupy 
IP13 → wertity

zawesty ‘zaprowadzić’. Zakrutyly ji 
oƚosia, taj toŵdy już toto roztrepaly, i zawely, 
i zaśpiwaƚy jij JS18 

zawezty ‘zawieźć’. Zawiuz czwertku 
[drewna]... to mih desiatku wziaty IP13. 
(Jafыrы) na dыrwa sia pakuwaƚo tam, i zawiuz 
tato MK20 → nawezty, powezty, wezty, wozyty

zawiazaty zob. zawiazuwaty
zawiazuwaty ndk., dok. zawiazaty 1. 

‘zawiązywać, związywać’. Tu z peredu sia 
zawiazaƚo [czuhę] na takyj sznurok PW12. 
Żebы snopok dobri zawiazatï IP13. Tu z horы 
zawiazałï tыm motuskom. Zrobyłï poweresƚo, 
i tym zawiazaƚa OK21. A jak choƚodnisze, to 
pid borodu, zawiezuwałï [chusty] koƚo karku 
si HW25 → wiazaty 2. ‘nacinać i łączyć belki 
podwaliny (spidkы) wpuszczając jedne w dru-
gie’. Dawały kameni na spid... Jak zawiazały 
tak zwanы spidkы, persze sztыry belkы zƚożыły 
TW12 → wjazaty

zawisyty ‘zawiesić, powiesić’. W sini tam 
trymaly, zawiszenyj byƚ JS18

zawreszczaty ‘zawrzeszczeć’. Zawreszczaƚ 
po nimeckы IP13

zawroczыty ‘zauroczyć, rzucić urok’. No 
ta wƚaśni, że źľi zahroczыt, bo jak sie z wamy 
tak stane, szto ne możete anï smotryty na 
oczy, anï stojaty ne budete, any nicz, musïte 
bihaty i już, bo sia wam h hoƚowi zawertat, 
abo wam źľi, nedobri JZ22 → wrokы
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zawse zbyraty

zawse ‘zawsze’. Zawse raz do roku, zawse 
wapnom, pered śwatmï jak jakы, to biłyły. Sijali 
żыto, na zïmu, ale ne zawse wыtrïmuwaƚo 
OK21 → wse

zawtra ‘jutro’. Zaŵtra tu, o  dewiaťi 
odprawy, a pide o dwanasty do Mïchaƚowa 
MK20 → zaran

zawynuty ‘zawinąć’. Na pleczach to nius 
tak w płachti zawynene PW12

zawytia ‘na weselu: upinanie włosów pan-
nie młodej’. Do zawitia iszly znimaty ji tot 
winec z hoƚowы K-4

zawyty1 1. ‘zaprowadzić, skierować’. Kurna 
chыża, a potim jak uż sia tam wypalyƚo, no to tot 
ohen zawyly tam do peca i dweri zaperƚy PW12 

zawyty2 zob. zawywaty
zawywaty ‘na weselu: upinać włosy pan-

nie młodej’, dok. zawyty2. Jak już moƚodyciu 
zawyły, to ji tot gaƚunok już tu prywiazały, 
czepec i chustku na hołowu ï jednu, i druhu, 
i tak byƚa zawyta PW12. No i tohꞌo, no i tudy 
ji zawywaty do komorы K-4

zawywaty sia ‘owijać się’. Do cerkwy to 
każda braa chustku wełyku, tak sia zawywaƚa, 
ï tak iszƚa do cerkwï PW12

zazdristnыj ‘zazdrosny’. Win zazdristnyj 
o, czy zazdristna, tak zawaly: oj to zazdristne, 
bo dakomu tak zazdrostyt K-1

zazdrostyty ‘zazdrościć’. Oj, to zazdristne, 
bo dakomu tak zazdrostyt; u mni susida ma 
wszыtkoho, to ja mu budu zazdrościƚa K-1

zazeraty ‘zaglądać’, dok. zazrity ‘zajrzeć, 
popatrzeć’. Ja pidu zazriti na korowы IP13. 
Taky byƚ z naszoho seƚa i zazeraƚ, ne spaƚ 
PK23 → ozeraty sia, pozeraty

zazrity zob. zazeraty
zażehnaty ‘zamówić (od złego)’. Jak zmyja 

wkusyƚa, no to win tam zażehnaƚ i już, i odyszƚo 
JZ22

zbadaty ‘zbadać, sprawdzić’. Za to-m 
zbadaƚ, że Nimci bыły nawit, naprawdu 
prawdywi IP13

zbanoczok zdrobn. ‘dzbaneczek’. 
Zbanoczkы mały takы bilszy, meńszy AK20

zberaty1 ‘zbierać’, dok. zobraty. Babы 
jafыrы zberały PW12. Hribы de chto chotiƚ, 
tam zberaƚ. Totы prajnikы zberały po 
poticzkach IP13. Poƚotno takie doŵhe byƚo, 
to co sia zberaƚo na kupы, na katuľi na takы 
JS18. Z werchy taka byƚa werchnyna, zmetana 
i toto sia zobraƚo, o tak sia zobraƚo MK20. 
Moch zberałï, pereważni pid derewamy rosƚo 
take. Jak już bыƚo omoƚoczene [zboże], no 
toto towdï tohꞌo, zberałi, wytriasałi tak, zob-
rałi do tohꞌo OK21. Szto zberały powidaj! 
Handľuwały, jajcia zberały [tu: ‘kupowali’] 
po chыżach MP23. Takym nożom zberaƚo 
sia tuszcz PK23. Poterły h rukach, to jak już 
sia toto uszczыƚo, zostawaƚ łen, to już towdï 
zberałi HW25; też zbyraty. Zbyrały hribы 
OK21 → nazberaty, pozberaty, zbyraty

zberaty2 ‘ubierać’. Byƚa specjaľna taka baba, 
szto zberaƚa [pannę młodą]. Poproszenы byƚy 
susidy, tam i swoji zberaly [nieboszczyka] 
JS18 → zberaty sia

zberaty sia1 ‘zbierać się, gromadzić się’. 
No to sia rodyna tota moƚodoj, to sia zberaly 
i prychodyly, tam stawaly pered dweri, śpiwaƚy. 
De sia zberaly? PW12. Priały, iszłï, zberały 
sia razom OK21; też zbyraty sia. Czasami 
sie tam daka iszczy ditwora zbyra, ani ne 
znajut śpiwaty tak jak treba PW12. Tam sia 
zbyrały OK21

zberaty sia2 ‘ubierać się, nosić ubranie’. 
Ne bыƚo bohatыch takыch, żeby sia inaksze 
zberały, łem tak szto, tak chodyły jak i tot 
PW12 → chodyty, pozberaty sia, pryberaty 
sia, wberaty, zberaty

zbilaty ‘bielić (wapnem)’. Szto subotu 
oni tam zbiľały toto. Zbiľały OK21 → biłyty, 
pozbilaty

zbuduwaty ‘zbudować’. Tot majster, kotry 
tu zbuduwaƚ, to pobuduwaƚ joho... jak już 
pobuduwałï [chyżę], to pec byłï. [Stajanka] 
prosto z derewa zbuduwana tak, jak i stajnia 
IP13 → buduwaty, perebuduwaty, wыbudu-
waty

zbyraty zob. zberaty
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zbyraty sia zerno

zbyraty sia zob. zberaty sia 
zbytkuwaty ‘psocić, zbytkować’. D’iŵkы 

prialy, a chƚopci, ne prialy, chƚopci zbytku-
waly PW12

zbyty zob. zbywaty
zbywaty ‘zbijać’, dok. zbyty. A trunu 

robyly doma, zbywały, no PW12. Doszkы 
try zbytï OK21

zbywaty sia ‘zbijać się’. (Sukno) sia zbywaƚo 
duże, szto sia zmaľaƚo toho PW12 → stupa

zderty ‘zedrzeć’. (Woŵk) zder, szto, aż 
mu, aż mu do fľak’iƚ tu desï PW12 → derty

zdibnыj ‘zdolny’. To bыły takы ľude 
zdibnы, że wszыtko robyły PW12

zdochnuty zob. zdыchaty
zdohadaty sia ‘przypomnieć sobie’. Ne 

możu sia zdohadaty, no tak, że kożda para-
fi ja maje toj kiermesz taki, kożda parafi ja no 
MK20 → pozdohaduwaty sia

zdojity ‘wydoić’. Ucu zdojitï PW12. 
Treba byƚo uci zdojity, bo byƚy takы, no maƚy 
maƚeńkы jahniatka, to treba zdojity, z tym 
moƚokom domiŵ pryty MK20 → dojity

zdorowia ‘zdrowie’. Tu jes zdorowia, tu 
jes wszыtko IP13. Jak maƚ dobru kosu to, to 
mu ï szƚo, i siƚu jak maƚ, ï zdorowia OK21

zdorowыj ‘zdrowy’. Kurinia ne jes zdo-
rowe IP13. Tota żinka hwaryt: chod ja ty 
zmeczu wrokы; no i zmetaje, ďiwcza poťim 
było zdorowe AK20

zdowż zob. na zdowż
zdrastaty zob. zrastaty
zdużaty ‘nabrać sił, zmężnieć’. Zo staryma 

uciamy ne mohƚy byty jahniatka, bo by jich 
zataraskaƚy tam, pozabywaƚy by jich, a jak już 
zdużaƚy, takы że już byƚy biľszy, no to toŵdy 
już jich daƚy jej do mamy i ona już z nyma 
chodyƚa K-4

zdыchaty, 3 os. lmn. zdыszut ‘zdychać’, 
dok. zdochnuty. Daŵno kurы ne zdыchaly, 
daŵno kury bыly stare, maly po paru rokiŵ, 
a teper kury zdыszut, moƚodы kurы, a ta 
zdыszut, a dawno ni, dawno bыly kurы takы, 
szto maly po paru rokiƚ i ne zdыchaly tak. 

Koza to tak biľsze powidaly, że zdochƚa koza. 
I ucia PW12. Tela maƚe, że dakomu ne chotiƚo 
chowaty, ta zdochƚo IP13. Może zdychati abo 
hmyrati MP23. Było horiaczo i tota swynia 
maƚo ne zdochƚa MW23

Zełeny Śwata ‘Zielone Świątki’. Choc bы 
bыƚo h maju Zełene Śƚata, to win w tij czużi 
braƚ ślub IP13. Cy na wesnu, cï na takы sy 
Zełenы Śwata OK21 → Rusala

zełenыj ‘zielony’. Ono pereważni takы 
temny (koľor) robyły, pereważni temno, to 
zełenyj... Ohurkы, to dыni, tak wyhľadaƚo 
jak harbuz jak toto wełykie takie, takie zełene 
OK21. Na ťij Huťi ne zwaly „zelene” jak w nas, 
lem „dzelene” K-1

zemla 1. ‘ziemia, grunt’. Jeden zo szmug-
laryw już tam sztosï pustyƚ na zemlu IP13. 
[Piwnice] byly taky nyskы, szto nad zemľom 
byƚo, pewnycia byƚa, a werchom prykryto 
JS18. Tak, de sia zemľa usuwała, bыłi takы 
miścia OK21 2. ‘ziemia (majątek)’. Musiƚ 
tam buduwaty de tohꞌo, de maƚ zemľu. Jaka 
bohata bыła, jak tak zemľa bыƚa, mohƚa bыti 
i ne urodływa. Rodiny bыłi wełike, a zemľi 
bыƚo maƚo OK21. Ne bыły lude tak bohatы 
w zemľu MP23 → nebo 3. ‘podłoga z ubitej 
ziemi’. [Czy była podłoga?] Ne bыƚo – zemla 
MP23. De tam zemla? Nabyta, nawezeno, 
nabyta ťiż tak jak i pecz nabyta kyjankamï, 
tak wyriwnana. I biłyły, de tam byƚa zemla... 
tota pidƚoha. Po zemły sia kuryƚo [w kurnej 
chyży] 4. ‘klepisko w stodole’. H bojisku tan-
cuwały, choc ï po zemłi IP13

zerno 1. ‘ziarno’. Sypańci – zerno PW12. 
W sypanci zerno mame IP13. Zerno mama 
daƚy do peca, żeby sia wыsuszyƚo: owes, jarec 
MK20. Denekotrы mały ľisы, to mały pidƚohы, 
bo tam moƚotyłi ï toto tam tak toto zerno 
sia ne nïszczыƚo, ne poroszyƚo tak OK21 2. 
‘rdzeń czyraka (?)’. Boľaczkы ľiczыƚa. No ałe 
ono potim pereszƚo... no zerno ne bołyt, ałe 
ni, to hmre IP13 3. nowsze? ‘zboże’. (Sijały) 
wszыtko szto bыƚo: owes, żыto, jarec; kołysi 
iszcze takie byƚo zerno, szto ho teper już ne 

Slownik gwary wsi Bartne.indb   249Slownik gwary wsi Bartne.indb   249 2016-02-25   17:41:582016-02-25   17:41:58



250

zhaha zimstuwaty

je – uorkisz. Kosamï sia kosyƚo, do zerna to 
bыły specjalny take hrabkы IP13. Musyt tak 
do ściusa kosyty: na toto zerno stojaƚo, o iszoƚ 
z toj storonы i kosyƚ JS18. Brała jednom rukom 
toto zerno, a druhom rukom pidżыnała [d-ż]. 
Jak powiazały, to kƚały w takы desiatkы zerno 
OK21

zhaha ‘zgaga’. Mene zara pecze, jak sztosy 
take wypiu, zhaha to, zhaga, zhaha – taka 
choroba jes mi, szto mia muczыt jak kwasne 
wыpiu MK20

zhaniaty 1. ‘zganiać, zapraszać’. No to 
wesiľa takie: zberajut sia drużky, drużbowe, 
wszыtki swatowe, swatы i poprychodiat, i sia 
zhaniajut do chыżы JZ22 2. ‘zganiać (z pastwi-
ska na górze)’. Aż jak zyma pryszƚa, toŵdy 
sia zhaniaƚo [bydło] PK23

zhidni [-ńi] ‘zgodnie’. Bidni ale zhidni 
żыłi OK21

z hladu zob. hlad
zhnyłka indywidualne? ‘coś zgniłego’. 

Wsio bыƚo, tak czyste świże powitria, to ne ta 
jak tu, na Zachoďi, taka zhnyƚka po prostu, 
ramatysy, nohы każdoho boľat MK20

zhnyłыj ‘zgniły, przegniły’. Kľoc odriza-
nyj zo zhniƚoho takoo, szo w seredyni bыƚo 
zhniƚe, wыdobanyj i takы try totы pniakы 
maƚy PW12. Hlywы po takych zhnyƚych dere-
wach tak zdrastajut AK

zhnyty ‘zgnić’. Jak ne poƚożыƚ sochu, ta 
sia hlehƚo sino, i to by zhnyƚo JS18 

zhnytыj ‘zgniły’. To już bыƚo pid soƚomom 
i zhnite OK21

zhoda ‘zgoda’. A tu mы żыłi bardz w zhodi 
wszыtkы MP23

zhodyty sia ‘zgodzić się’. Jak sia kotrysy 
gazda zhodyƚ na to, to tam sia schodyƚy, i tam 
priaƚy PW12. A tot osadnïk, szto tu sidyƚ 
w naszij chati, zhodyƚ sie, lïszyƚ, tak ne chotiƚ 
nïcz, wыjichaƚ OK21 → hodyty sia

zhołoszaty sia ‘zgłaszać się’. Czyja tota śpilka, 
cy tam chustoczka? No tyj sia zhoƚoszaƚy K-4

zhornuty ‘zgranąć’. Pani mi zhornuƚa toto, 
magarïnu MP23

zhotowyty ‘ugotować’. Baba szto maƚa, 
to zhotowyƚa JS18. Toto można byƚo zhoto-
wity tak, czy zo slyŵkami MK20. Win bы 
wszыtko pid sia zhornuƚ, żebы druhomu nycz 
ne daƚ, lem wszыtko pid sebe zhornuƚ JZ22. 
Zhotowyli, mы nazywałi bandurы, h nas sia 
nazywałi HW25 → hotowyty, nahotowyty, 
wыhotowaty

zhrabuwaty ‘zgrabiać, grabić’, dok. zhra-
baty. Sino jak już pryjschƚo, no to zhrabuwaly 
do takoj krijdы PW12. Kosamy kosyly, poťim 
sia zhrabaƚo JS18 → hrabaty, pozhrabuwaty

zhыnaty sia ‘zginać się’. Tot szto kosiƚ, to 
tomu bыƚo łeksze, bo win na stojaczы, win 
sia tam ne zhыnaƚ OK21

zihnaty zob. zohnaty
ziat ‘zięć’. Dľa mojich rodycziŵ bыƚ ziat 

[mój mąż] PW12. Mij ziat MK23
zidnaty ‘nająć’. Jag baba ne mohƚa pora-

dyty, tak zidnaly kopaľnycu i pomohƚa K-4 
→ jidnaty

zijty ‘wzejść’. Baba kileczka wыnesƚa i tam 
ich posadyƚa tak, to ony raz-dwa schodyły. Hne-
ska ne smotryt, szto kilcia wƚomyły ï tak by powiƚ 
neraz – ona nigde ne zyjde IP13 → schodyty

zijty sia ‘zejść się, zebrać się’. I desi wecze-
rami zïszƚy sia chƚopci na seľi, śpiwały sobi 
HW25 → schodyty sia

zila 1. ‘zioło’. Maƚ take rużne totы ziľa 
IP13. Takie ziľa, takie, tyj pïly JS18. Denekotrï 
im dawały jakese, ziľa, a pereważni ziľom 
sia ľiczыłï OK21 2. zbior. ‘zioła’. Wszыtkы 
ľikarstwa z ziľa IP13 

zimaty ‘złapać, pojmać’. Zimaƚ woŵka za 
ƚabы i trymaƚ PW12. Zas ho zimały MP23. 
Mene zimały z towarom. Akuratni już pid hra-
nycom bыłyzme ï zimały nas MW23 → imaty 

zimstuwaty ‘pomstować, przeklinać’. 
[Proklynajut druhych?] Joj, ta toto any sia 
ne besiduje. Ľude jedny druhych zimstujut 
tak rozmajiťi, no to tak zimstuje, że prokƚyna 
ho: ażeby ťia toto skaraƚo, ażeby ťia tamto 
skaraƚo, ażebы sia tы toto staƚo, ażebы toto, 
ażebы ťi trawa na podwirci wыschƚa! JZ22

Slownik gwary wsi Bartne.indb   250Slownik gwary wsi Bartne.indb   250 2016-02-25   17:41:582016-02-25   17:41:58



251

ziniaty sia zmituwaty

ziniaty sia ‘nająć się (do pracy)’. Maszыnu 
mi ne daƚ bo, że ho łyszu, że na druhyj rik ne 
budu chotiŭa sia ziniaty MP23 → naniaty

zipsutыj ‘zepsuty’. Starały sia w noczы 
wstawatï ï totы bandurы, kotry bыły zypsuty, 
prykryty IP13 → psuty sia

zistaty zob. zostaty
zisty 1. ‘zjeść’. Może byste daszto zisty 

dały? IP13. Kuru sia na raz, jak jes welyka, 
to ne dajut rady zisty JS18. Żыtnyj (chlib) 
to ne bardz by ziƚ. Muky any ne źjim MP23 
2. ‘zjeść, zeżreć (o zwierzętach)’. Soƚomu to 
ziły, chudoba ziƚa OK21 → jisty, najisty sia 

z jakoj racji zob. racja
zli zob. źli 
zlizty ‘zejść’. Bo jedna, szto na kożuchы, 

to bыƚo z woŵnom, z tom sersciom, a jak 
na czerewikы cy na kerpci, to serst musiaƚ 
zlisty PK23

złist1 ‘złość’ ◈ na złist ‘na złość’. Swaszkы 
czepyly, ïszczy jim drużbowe tam nꞌa zľist 
zrobyly, kraly tot czepec PW12. Na zƚist JZ22

złist2 ‘zły, niedobry człowiek’. Złist [zw-] 
to nedobryj czƚowek, to zwist; zwist to jest 
taki, że wыzыwaƚ dakoho, cy tam szto, win 
ohwariat czƚoweka K-1

złodij ‘złodziej’. Nas zƚoďije okraƚy paru 
raz MK20. Nawet sama Matka Boska zƚoďija 
bы ne poznaƚa PK23

złosływыj ‘złośliwy’. Zƚosƚywyj takyj, no, 
nedobryj K-1

złoto ‘złoto’. To nesƚa takie (jafыrы) jak 
zƚoto IP13

złożыty ‘złożyć, położyć’. Zƚożыƚ, jak skosiƚ 
[zboże] OK21. Zawiazały tak zwanы spidkы, 
persze sztыry belkы zƚożыły, znaczыt sia, na 
spid TW22

złożыty sia 1. ‘złożyć się, ułożyć się’. A jak 
oraƚ skƚadam to sia, to oraƚ tamtot zahin, i tot 
to już sia mu zƚożыƚ, już maƚ zahin IP13 2. 
‘zebrać pieniądze’. To sia zƚożyly i taku hostynu 
kus robyly sï tam. Daly mu tam, zƚożyƚy sia 
na naft u PW12

zływa ‘ulewa’. Jak barz ľije to zływa AK20

złыj1 ‘zły’. Bыƚ zƚyj na susida IP13. Zƚyj 
[o człowieku] JZ22. Jakbы ne maƚ kuryty, to 
takyj zƚïj, że ja ne wim MK20. na ďiwku bыły 
zƚы, aż bы sia ne oddaƚa MP23

złыj2 ‘zły duch, diabeł’. Mama sia bojaƚy: 
to was zƚij wozme, złyj duch PK23

zmalaty sia ‘maleć, kurczyć się’, dok. zma-
łyty sia. (Sukno) sia zbywaƚo duże, szto sia 
zmaľaƚo toho, szto bыlo roblene, to sia poťim 
zmalyƚo no, ale to tam znaly sia na ťim ťilko 
sia ma zmalyty PW12 → stupa

zmałyty sia zob. zmalaty sia
zmerchnuty sia zob. zmerkaty sia
zmerkaty sia zwykle w 3 os. lpoj. ‘zmierz-

chać się, ściemniać się’, dok. zmerknuty sia. 
Zmerkat sia. Sia czыsto zmerkƚo jak mы w ľisi 
bыƚy PW12; też zmerchnuty sia (?). Teper 
sia zmerchƚo OK21

zmerznuty ‘zmarznąć’. Jak sia pryszƚo 
z pola, neraz zmerz IP13. Jak zmerz, to sia 
wыszƚo na pec JS18

zmetana ‘śmietana’. Moƚoko sia postawyƚo, 
z werchy taka byƚa werchnyna, zmetana... 
byƚo dwi ľitry toj zmetanы, abo try MK20; 
też smetana. [Bodenka], smetanu wľały do 
toho OK21 → werchnyna

zmetaty wrokы zob. wrokы
zmina ‘zmiana’. Straszna zmina zaszƚa. 

Jaka zmina zaszƚa! MP23
zminiaty sia ‘zmieniać się’, dok. zminyty 

sia. W swojim czasi wszыtko sia zminiat, zmi-
niat sia, czasy sia zminiajut. Tak sia zminiaƚy. 
W mojim żыtiu sia zminyƚo tiƚko IP13

zminyty ‘zmienić’. W ti weści chodiłi ciłyj 
tyżden, w jedni, a na druhyj tyżden prały, 
a w subotu zminyly si HW25

zminyty sia zob. zminiaty sia 
zmiszaty ‘zmieszać’. Tot pec byly tak, żeby 

to sia zmiszaƚo jedno z druhom JS18
z miścia zob. misce
zmituwaty ‘zrzucać’. Swaszkы czepyly, 

moƚodycia źmituwaƚa tot czepec z hoƚowы, 
metala PW12 → metaty ◈ zmituwaty wrokы 
zob. wrokы
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zmoknuty znowa

zmoknuty ‘namoknąć’. To sia skoru 
namoczыƚo, żebы ona zmokƚa dobri PK23

zmołoty ‘zemleć’. Gazdynia musiƚa dobra 
[!] zmoƚotï [żyto z owsem], bo jak ne zmoƚoƚa 
h weczer, to na druhyj den chľiba ne bыƚo 
IP13. Totы żorna takы, ja zmoƚoƚa MK20 
→ mołoty, namołoty

zmuczыty ‘zmęczyć (się), przemęczyć 
(się)’. Jakosi mы zmuczыłi OK21

zmuczыty sia ‘zmęczyć się’. Już sia 
zmuczыƚ MP23. Iszƚa bez ľis tam, na totu 
Mrokowu, i zmuczyƚa sia PK23 → muczыty 
sia, namuczыty sia, pomuczыty sia

zmyj ‘żmija’. Zmij wkusyƚ, mene samu 
wkusyƚ AK20; też zmyja. Zmija ukusyƚ IP13

zmыłyty sia 1. ‘zmylić drogę, zabłądzić’. 
Daleko bыƚo itï, iszczy muż sia tak zmыľiƚ, 
bo już daŵno ne bыƚ PW12 2. ‘pomylić się’. 
Plan mu wkazuje de szto ma robytï ï nycz sia 
ne zmyłyt IP13

znachodyty sia ‘znajdować się’. W czƚoweku 
sia znachodït, no rużne IP13 

znachor ‘znachor’. Ja nïgda ne chodyƚa 
do nyjakoho znachora PW12. Take takыch, 
znachorы lude pereważno bыły. Bыƚo straszni 
duże znachoriw i lude tilko tym sia ratuwaƚy 
IP13

znachorka ‘znachorka’. Toto ľiczыnia tam 
takie bыƚo, takie znachorkы. Ja ne znam, bo 
ja nïgda ne chodyƚa do znachorok... ja ne 
znam, jak ony ľiczyly PW12

znaczыt ‘znaczy się, to jest’. Jak już 
Awstrïja Moskala, znaczыt, pobyƚa. Tu 
ľude były wƚastyteľamï, znaczыt. Już wikna 
sut, znaczыt wыhladы, no. Persze to prosto, 
znaczыt, wybyły pec. Wiz bыƚ derewianyj, 
znaczыt derewiane osi maƚ. Znaczыt, tam 
toƚoka, a tu caryna bыƚa, tak o IP13; też 
znaczыt sia. Ï toto, znaczыt si, peresuwaƚ 
IP13; też naczы(t) sia. Żebы szczaslywim 
można bыƚo żыty, naczy sia, sia wszytko 
weƚo, sia należыt, dity chowały ƚadni. Dalsze 
iszƚa ścina, naczyt sia, ścina, belkы znaczyt 
sia, jedna nad druhou TW22

znaczыt sia zob. znaczыt
znaczыty ‘znaczyć, oznaczać’. Czy pani 

zna, szto to znaczyt „kropka”? – Eter, no. Szto 
to kum znaczыt, to znaje pani? IP13

znajda ‘nieślubne dziecko’. Najduszkы, 
że sy naszƚa, znajdы K-1 → koprywniak, 
najduch

znaty 1. ‘wiedzieć’. Ja ne znam jak to sia 
nazыwało. (Koraľi) ne bыły prawdywы pewne, 
ja ne znam PW12. No to może wы znate? Ja 
ne znam jak h was. Lude znały, że tak dobri 
i już. Ne znam dokƚadni. Win znaje, aha, tiƚko 
tu maje bыtï otwir. IP13. Tom znaƚa, alem już 
pozabywaƚa jak zwaƚy toto, no MK20. Ne znam 
de to jest. No iszłi, znate, jak kupuwały desi ľis. 
Może nycz ne znały, a duryły ta jak i teper OK21. 
Znam, że mama probuwałi: wziały paru stebeľ 
[lnu] i tak poterły h rukach HW25 2. ‘umieć’. 
A jak chto znaƚ, to już sobi tu taku mareżku 
wыszыwuwaƚ. Mы śpiwały ƚadni, teper ne znajut 
śpiwaty PW12. Ona znaje ľiczыti. Bo jak bыƚ si 
ne znaƚ Łemko sam robyti, to bыƚ straszni... IP13. 
Byƚo z paru takыch, szto znaƚy szыty toty kerpci 
MK20. Bыły takы sztoľarы pereważni, szto 
już znały zrobytï. Do hneska tak znam pysaty 
po polsky OK21. Czыtaty znam, pysaty znam 
i czыtaty znam. Win znaje szkipatï kaminia, 
znaje MP23 3. ‘znać’. Lude ne znały ľipszoho 
IP13. Tak maƚa każda korowa imeno, ï ona 
znaƚa imeno, ona znaƚa IP13. Dawno dekoły 
ne znały lude pyƚ, to rubały toporamï MP23

znaty czarы zob. czarы
znaty sia ‘znać się, wiedzieć’. Znaƚ sia 

do korow, już znaƚ, szto spuszczaƚ krow chu-
dobi tam. A ja sia znam? Ja sia ne znam na 
rыbach IP13. Bыłi, takы, szto już sia znały 
sia na tim, majstrowe OK21

znesty sia ‘znieść jajko’. Husia znesla, abo 
kaczka sia znesla, wszыtko jedno PW12

zniaty zob. znymaty
z noczы zob. nicz
znowa ‘od nowa, znów’. Jak już uważałi, 

że już tohꞌo [wymłócili], to perewertałi na 
druhu storonu, i znowa po tim bïłï OK21

Slownik gwary wsi Bartne.indb   252Slownik gwary wsi Bartne.indb   252 2016-02-25   17:41:582016-02-25   17:41:58



253

znymaty zrik

znymaty ‘zdejmować’, dok. zniaty. Zniaƚy 
wszыtko toto z hoƚoẘы, rozpľitaƚy i poťim 
zaczepyly tom chimľom. A jak bыƚo już sisdesiat 
pasem, towdy sia znimaƚo z toho motowyƚa 
PW12. Totы koľiczka, sia znïmaƚo OK21 
◈ znymaty/zniaty skoru ‘zdejmować/zdjąć 
skórę’. Z chudobы zniatï skoru, cy z korowы, cy 
z teľate, bo zo swyni ne znïmaly skoru PW12. 
Z chudobы znymaly skoru JS18 → łupyty 

znyszczыty ‘zniszczyć’. Jeleni barz znïszczat 
[uprawy] PW12. [W 1915 r.] Moskal sia cofnuƚ 
ï caria zniszczyƚ IP13 → nyszczыty

zobraty zob. zberaty
z oczы zob. oczы 
zohnaty ‘zagnać; połączyć’. Dwi klasy 

bыły zohnany na jeden rik TW22; też zih-
naty. Czekam, koni już hoƚodne, bo jednoho 
konia si zihnaƚ do moho IP13 → hnaty

zokruczaty ‘okręcać’. Chimľa to takie byƚo 
kacziľcie o, i na tim wołosia bыƚo zokruczane 
PW12

zopsuty sia ‘zepsuć się’. [Kiełbasę] mama 
powisiły desi na moroz, żebы tohꞌo, żebы sia 
ne zopsuƚo OK21 → psuty sia

zopsutыj ‘zepsuty’. Jak sia wыkľuwaly 
riżni bыly: abo dakы takы zopsuty, szto ne 
ŵыchodyly PW12

zoraty nowsze? ‘zorać, zaorać’. Jak ktosi 
ne maƚ takoho, żebы sï zoraƚ, to chodyly ľude, 
pomahaly PW12. Jak zoraƚ kawalec, to sijaƚ 
zaraz JS18 → oraty

zorwaty ‘zerwać’. Witer zorŵe MP23
zo sebe zob. sam zo sebe
zosikaty sia ‘zsikać się’. A totu dytynu 

pereberaƚa jak sia zosikaƚo? IP71
zo spodu zob. spid
zostaty zob. zostawaty 
zostawaty ‘zostawać’, dk. zostaty 1. ‘zosta-

wać, pozostawać’. Bilsze już tak po piwnoczы 
sia rozchodyły, łem swoji zostawały [przy 
zmarłym] PW12. Każut nam: zostaty, a my 
w pƚacz: my ne zostaneme MK20. Piat cy szis 
rodin zostaƚo [po wysiedleniu] OK21. Poterły 
h rukach, to jak już sia toto uszczыƚo, zostawaƚ 

łen, to już towdï zberałi HW25; też zistaty. 
Jak my tu samy zistaneme? Ľisnyj zistaƚ, i tam 
jakoś ne znaju szoŵtys zostaƚ, jeszcze dwoch 
takыch o, ta maƚo zistaƚo, peŵno czetyre zistaƚo 
MK20 2. ‘zostawać w tyle’. Jednы skosily per-
sze, to iszly tomu, szto zostawaƚ PW12. Jak-
-es mih znaty, jak-es bыƚ raz na misiac abo 
dwa raz w szkoľi, a dity już piszły dałeko, a ty 
zostaƚ MP23 3. czasownik pomocniczy tylko 
forma dk. ‘zostać, być’. [?] nowsze? Zostały 
wywƚaszczenы. Towdy zostaƚa już komuna 
tam [w Rosji] wprowadżena IP13

zostawyty ‘zostawić’. Muż hmer, mene 
zostawyƚ PW12 → łyszaty

zoszыt ‘zeszyt’. Żadnыch knyżok ne bыƚo: 
zoszыt ï tabłyczka. A piznijsze na zoszyti 
pysały i tak PW12 

zoszыty ‘zeszyć’. Ono maje saƚo w seredyni, 
taka oboƚona jes, i takie tluste, i to zoszыly, 
to można zoszыtï JS18 → szыty

zo zadu zob. zad 
zozula ‘kukułka’. Zozuľi lmn. PK23
z peredu zob. pered 
z pola zob. połe
zrachuwaty ‘porachować, policzyć’. Bыƚo 

perejty bez seƚo tak o i zrachuwaty [liczbę 
domostw] IS23 → rachuwaty

zradka ‘dziewczyna mająca nieślubne 
dziecko’. Ta jak na niu, to radyly zradka, że 
sie zradyƚa, no to tak K-1 → perespanka

zradyty sia ‘mieć nieślubne dziecko’. Pro-
zywały jej tak, że skopыliƚa sia, no zradïƚa 
sia z kymsi tam, no HW25. Zradyƚa sia, 
abo iszczy paskudni, że skopыlyƚa sia K-1 
→ skopыłyty sia

zranenыj ‘raniony, ranny’. Bыƚ na wijni, 
tu zraneny PK23

zrastaty ‘rosnąć, wyrastać’, dok. zrosty. Ale 
natyna zrosƚa K-1. Hlywы po takych zhnyƚych 
derewach tak zdrastajut AK → rosty, wыrosty, 
zarosty

zrik ‘wzrok’. Jeden ma takyj sylnyj zrik, że 
win, że uod nioho może toho (wrokы) dostati 
OK21
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zrobyt zwilnyty

zrobyty ‘zrobić’. To win [zmarły] na ti 
posteły tam nicz win łeżyt, żebы zrobyły [co 
trzeba] PW12. A jak zrobyƚ, a na piat zƚotych 
ne bыƚo de zarobytï. Ony z miścia zrobyły 
swoje IP13. H nas w starym domu tak bыƚo 
zrobłene. Zrobyƚ takyj rowok. Małi takы totы 
rajbaczkы, to bыłi zrobłene z derewa. Tam 
bыła dira zrobłena. Wozы, derewiany, to bыƚo 
z derewa zrobłeno OK21. Najpersze zrobiu 
kwas MP23. ◈ szto zrobysz? ‘co robić?’. Zuf 
baba, no ałe szto zrobysz? IP13 → porobyty, 
robyty

zrobyty sia ‘zrobić się’. Dawałï do takыh 
jak to sie nazywałi... do stupы, ï win tam 
w horiaczij wodi toto byłï, byłi i zrobyƚo sia 
takie... Tak i sia sыr zrobyƚ OK21. Klag sia 
wыsuszыƚo, i tak sia dawaƚo do moƚoka, i zrobyƚ 
sia sыr MP23 → robyty sia

zrosty zob. zrastaty
zrozumity ‘zrozumieć’. Ja ne możu zro-

zumiti IP13 → rozumity
zrыchtuwaty ‘przygotowywać’. W tim 

dny musiƚa namoƚotï i zrychtuwatï na chľib 
IP13 → rыchtuwaty

zub 1. ‘ząb’. Ta ona (hrudka) taka, aż 
kwyczaƚo w zubach, taka fajna IP13 2. ‘ząb 
w bronie’. Iszcze druhe tiƚko byƚï, ï tu bыłï 
pozabywane zubы [w bronie] IP13. Zubы byly 
żeľiznы JS18. Bыłi żeľiznы zubы, wыostrenы 
takы OK21

zubatыj ‘z wielkimi zębami’. Zubatyj takyj 
abo zubata takы zubы ma paskudnы K-1

zubkы zdrobn. ‘ząbki’. Kuďiľ take maƚa 
zubkы na kincy o, żeby sia toto priadyŵo 
trymaƚo K-4

zubyska zgrub. ‘zębiska’. Zubatyj, o, zuby-
ska ma K-1

zuchwałыj [wymowa też: zufałыj] 
‘zuchwały’. Z tou zuchwaƚou babou. Zufaƚyj 
wnuk ťiż tu, zuf. Ona i hneska iszcze zufaƚa. 
Zuf – zufaƚa IP13 → zuf

zuf nieodm.? ‘zuchwały’. Zuf bыƚ[a], baba 
bыƚa zuf. Zuf to jes, znaczыt, nedobra no. Zuf 
baba, no ałe szto zrobysz IP13 → zuchwałыj

zufałыj zob. zuchwałыj
zwanыj zob. zwaty
zwałyty ‘zwalić’. Zwaƚene derewo AK 

→ walaty
zwaryty sia ‘przegotować się, zagotować 

się’. Moƚoko sia ohriƚo, musiƚo sia ohrity tak 
o, żeby sia ne zwaryƚo MK20 → waryty sia

zwaty ‘nazywać’. Dagde dachto sobi źľi 
staƚ, to zwały, że wыtchnuƚ nohu. Ne wsiady 
jednako zowut bandurы IP13. Mij nianio, bo 
to zwały nianio, tam mały taku pyłu MP23 
◈ zwanыj ‘tak zwany’. Pit tom doszkom to 
zwanyj zapecok. Takyj zwanyj szerokyj topir. 
Pekły zwanu adzыmku IP13 → nazыwaty 
◈ tak zwanыj ‘tak zwany’. Robyły tak zwa-
nyj ƚamarek, taku hostïnu. Potim już hore 
tak zwana oczap ïde. Potim tak zwanы daje 
pƚatwi. Wożnycia bыƚa taka, tak zwana IP13 

zwaty sia ‘nazywać się, mieć (jakąś) nazwę’. 
Kupyƚ konia, to już sie zwało konia PW12. 
Kobыłycia sia zwaƚa IP13. Ne znam jak sia 
zwut teper JS18. Pregonyna sie zwaƚa, druhe 
seƚo no... Pregonyna sia zwaƚa, a teper sie 
zowut Bodakы MK20. Jak to sia zowe? Stojit 
chudoba tam, zato sia zowe stajnia MP23 
2. ‘nosić nazwisko’. Świstak sie zwaƚ MP23 
→ nazыwaty sia

zwezty ‘zwieźć’. [Zboże] wozyƚo poťim sia 
domiŵ, na pid, na strïch, na pid sia zwezƚo 
JS18 → wozyty

zwiazaty ‘związać (połączyć)’. Kыczkы 
to tak skruczaly, i poťim to byƚo zwiazany 
JS18. Zwiazałï [owies], w tot samyj den 
hwozyłï. (Cipы) mały dwa kыji, takыj jeden 
bыƚ korotszыj, druhыj dowszyj, zwiazanyj 
bыƚ OK21 → wiazaty, powiazaty, prywiazaty

zwiazka ‘łączenie (wiązanie) bali na rogach 
chałupy (i same podwaliny?)’. No ji piznisze 
derewo, zwiazkы takы dawały. Zwiazkы, takы 
zwiazkы sztыri, tak, tak piznisze poperek dwi 
i dalsze, potim na uhƚa. No ale to już musiƚ 
taki bыti, szto znaƚ ta jak zatynati OK21

zwilnyty ‘zwolnić’. Zwilnyły mia. Zwilne-
nym bыƚ z miścia IP13
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zwłaszcza żaty

zwłaszcza nowsze ‘zwłaszcza’. Po druhij 
wojni, a zwƚaszcza teper, ľude już muruwane 
[domy mają] IP13

zwynnыj ‘zwinny’. Do dwanastoj hodinы 
priały – zależыt jak kotra sia ruszaƚa, jak byƚa 
zwinna HW25

zwywaty ‘zwijać’. Kudil si tu maƚa zapchanu 
za pojas... potihaƚa si len, i tu priaƚa, i zwïwaƚa 
HW25

zwыkli [-ľi] ‘zwykle’. Tisto bыƚo, jak zwыkľi, 
tisto, śwata PW12. Jak zwykľi moƚodы IP13

zyma ‘zima’. Na zymu takы starы 
w choƚośniach chodyły. Ałe ja byƚa chŵora 
tamtu zymu PW12. Iszczy w dodatku trimałi 
[hunie, kapoty] na zimu. Tu zïma, studin, ałe 
im studeno nycz ne bыƚo IP13. Ne takы tu zimy 
bыłi barz tiażkы OK21. De sia dыrwa kƚaƚo 
het dookoƚa chыżы, żebы bez zymu... MP23. 
Na zimu to si szыłi szapkы takы, z moƚodыch 
barankiw HW25 ◈ zymom ‘w zimie’. Na 
nohach, zymom, tam kierpci sia zwaƚy MK20 
◈ na zymu ‘na zimę, przed zimą’. Toto na 
zïmu budeme sijaty PW12

zymno ‘zimno’. Zymno było, morozy byly 
JS18. Tom tam bыƚa, ałe zïmno jak choľera, 
studeno MP23 → studeno

zymowыj ‘zimowy’. Zymowe żыto ozyme 
nazywaly, ozïme PW12

zza ‘zza, spoza’. Toto sino zza drabynы 
korowa wyťihat AK20

zzыwaty ‘wyzywać (?)’. Tak dida zzy-
wały IP13

Ź

źisty zob. zisty 
źli ‘źle’. Dagde dachto sobi źľi staƚ IP13. 

Każdyj naricze, że źľi jes mu OK21. Jak źľi, 
to si budut ciukaty MP23. Derewa byƚo kupa, 
no maƚo de w chaťi byƚa pidƚoha, hƚyna, toto 
bыƚo zľi PK23

źrudło, też żrudło. 1. ‘źródło’. Tam bыƚo 
żrudƚo ropy IP13. Ona to taka (woda) letiƚa 

ze źrudƚa OK21 2. przen. ‘miejsce, w którym 
jest dużo czego’. Tu bыƚo źrudƚo (kameni) IP13 

źwidaty sia ‘pytać się, informować się’. 
Nichto sia ne źwidaƚ o hroszы. Mene nikto 
za hroszы ne zwidaƚ IP13 → źwiduwaty sia

źwiduwaty sia ‘pytać się, dowiadywać się’. 
Mы sia źwiduwaƚy MK20. On sia mia źwiduje 
MP23. Sia mia źwiduwaƚ, cy ne można bыƚo 
pity do robotы? MW23. Sia mia źwidujut de 
do szowtыsa – szowtыs bыƚ nedałeko IS23. 
Win sia już ne piszoƚ źwiduwaty, bo znaƚ 
dobri PK23 → źwidaty sia

źwiryna nowsze? ‘zwierzyna’. Teper ne 
sadiat tak daleko, bo teper straszni źwiryna, 
jeleni i dykы PW12

źwizda 1. ‘gwiazda (na niebie)’. Źwizdы, 
najbiľsze źwizdы nazywame PW12 2. ‘gwiazda 
noszona przez kolędników’. Tak chodyły 
(koľadnykы) rozmajiti i popid wыhľad zo 
źwizdom PW12

Ż

żadnыj ‘żadny’. Żadnыch knyżok ne bыƚo: 
zoszыt ï tabłyczka PW12. Ne je żadnыch 
czariŵ na świťi IP13

żałibnыj ‘żałosny, rzewny’. Takie sia 
śpiwaƚo, takie rozmajite żaƚibne i takie, szto 
sie można pobojatï toho PW12 

żałuwaty ‘żałować’. Win tak wse żaƚuẘaƚ 
toho poľa, ja ne żaƚuwaƚa AK20

żarno nowsze? ‘żarna’. Takыm żarnom sia 
moƚoƚo, mы mame iszczy take żarno, mame, 
je, ja wkażu. Wiwsa i żыta dodaƚo sia, do 
młïna ne chodyƚo, łem sia moƚoƚo w żarni 
MP23 → młыnec

żaty ‘żąć (sierpem)’ ◪ Iszczы mama powi-
dała, że onï serpom żałï, to iszły weczoramï, 
jak misiać śwityƚ, na połe, tam hromadyłï sia 
totы susidkы tak i jedna druhыj pomahaƚa. 
Pereważni jak misiać śwityƚ, ta jak bыƚo pow-
nia, to towdï to rano, pid weczer stojaƚo, a rano 
już bыłi postawłene desiatkы o, tam serpamï, 
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żbыr żenyty sia

oni nazywałi żati, no ji tam sy śpiwałi si o, 
prypowidkы powidały, takы bajkы jak tohꞌo. 
[Baby żały?] Serpami to ï pannы, ï to toto. 
No to ne każda znała, znate, bo to trea maty 
sprytu, bo sia mih i porizati tыm serpom. To 
braƚa jednom rukom toto zerno, a druhom 
rukom pidżыnała [d-ż], ï tak szto trochu, to 
trochu, to kłała na toto, na tot snopok, ï jak już 
bыƚ snopok hotowyj, takyj uważała że jes, że 
wystarczыt, to wiazała, tam wƚaśni soƚomom, 
brały z tohꞌo, i zrobyłï takie, nazywały poweresƚo, 
perekrutyłi na poƚowinu i to, i tym zawiazaƚa. 
O nawet sia dobri trimało OK21. Ciƚyj den-em 
żaƚa żыto serpom za zƚotyj MP23 → kosyty

żbыr ‘strome zbocze’. Ona nie nawczena 
bыƚa na takыh żbыrach tu pracuwaty OK21

żdыńskыj zob. kapeluch
że spójnik ‘że’. Szkoda, że ja spałyła PW12. 

Stare lude wiriat w toto, że potrafyt chtosi jeden 
druhomu porobyti sztosi. Zrobyƚ wysiedľinia, 
że lude piszłï IP13. Chto bыƚ takыj bohaczszыj, 
że mih si kupyti... OK21 → szto

żebы 1. określenie faktu ‘żeby, że’. Ne 
pamiatam tak, żebы bыƚ chtosi tak wystro-
jenyj PW12 2. określenie celu ‘żeby, by, dla’. 
Bыƚa buda z czatïnы, żebы ne kuryƚo śnihu. 
Każdyj tak sia starał, żebы sam robyƚ IP13. 
Dawały tak, że na taku zakƚadku, jenne na 
druhych, żebы ne bыƚo szpar OK21. Łem żebы 
dobri fukƚa do buteľkы MP23. Żebы kusok 
chľiba maƚa HW25 3. określenie warunku, 
porównania ‘by’. Tak byƚo zrobłene riwno, 
jak muľar żebы zrobyƚ OK21. Żebы bыƚ tot, 
cï tamtot NP23 → ażebы, sztobы

żeliznыj ‘żelazny’. Bыƚ specjalnyj śpic żeľi-
znyj IP13. Nychto na maƚ tam żeľizny boronы, 
zubы byly żeľiznы JS18. Totы horci byƚy takы, 
żebы ne trisƚo, żeľizne MK20. Piźnijsze już 
bыłi puhы żeľiznы. OK21

żeliźniak ‘wóz z żelaznymi osiami’. Wiz 
bыƚ iszcze takyj ne żeľiźniak, a derewianyj, 
znaczыt derewiane osi maƚ IP13

żena 1. ‘kobieta’. Chƚopы kosiłi, żena 
pidberaƚa OK21 2. ‘żona’. Moja baba, abo 

żena, rozmajicie [!] radyly PW12. A joho 
żena bыƚa tu z Poľan IP13 → baba, żinka

żenatыj ‘żonaty’. Musiƚ bajusa nosyty, żebы 
wydno bыƚo że żenaty. Bo mu tak śpiwały, 
że: poznati, poznati, kotrïj chƚop żenatïj, bo 
maje kapeľuch jak hornec szczerbatyj HW25

żenci ‘żeńcy (w piosence)’. Ïdut żeńci żыto 
żaty IP13

żentycia ‘żętyca – serwatka z mleka 
owczego’. Taka prasa bыƚa, i tak stysƚo tu 
syr, a tu tak stysƚo. Toj żentyci odcïdyƚo. Żen-
tycia to jes toto, jak sia już odcidyt sыr, to 
sыr zostaje, a tota żentycia potecze tam. To 
żentyciu to ƚem paciatkim już dawaƚy, tot 
pƚыn [!] zo syra taki no MK20; też żymtycia. 
Serwatka oni nazywałi żymtycia, żymtycia 
odyszƚa OK21

żenyty sia ‘żenić się’. Takyj szto sia żenyƚ... 
A żenyƚ jem sia na trydcet dwa IP13 ◪ Per-
sze to ľude, to sia lude na gazďiŵku żenyƚy, 
ne ta jak teper. Na gazdiŵku, ne z diŵkom, 
a z gazďiŵkom sia żenyƚy, bo bыƚo duże koroŵ, 
duże kony, duże poľa JZ22. A tu mы żыłi 
bardz w zhodi wszыtkы, no ałe żenytï sia, ne 
żenyƚy. Każdyj żenyƚ sia zo swojom: Poľak zo 
swojom, tot zo swojom. Powiƚ, że ide sia do 
was żenytï, otec, to musiƚ ïtï MP23 → oże-
nyty sia, pożenyty sia ◮ Rużni byƚo, bo jak 
byƚo w chыży duże diti, jak bыłï ďiwczata, no 
to pryjszoƚ taki tam, szto maƚ doma zemľu, 
mih sia ożenïti, to doma wыhnały ďiwczynu, 
naprawdu, tak byƚo. Mene ne wyhaniały, bo 
mы sie już po wojni żeniłï, ale tak dawno 
bыƚo, szto choć by sia, jak ona, ne chotiƚa pitï, 
to jak powiƚ tato tam, cy nianio, jomu zwałï 
nianio dawno, że masz ïti, to musiƚa itï. Śpi-
wałi takы piśni: Neszczasływa doľa neľuba 
ľubyti / nedoľa, mamusiu, z neľubom żыti / 
woľiƚa ja maty / swij wik giwuwati <że woľiƚa 
bыti ďiwczыnom> / jak toho neľuba sokoƚom 
nazwati. Takы piśni śpiwałi, jak tam sia żenïłi 
takы uo, toto ta moƚoda pƚakaƚa ta j pƚakaƚa 
ciƚyj weczer. Tu h nas susidka taka, tu bыƚa, 
szto ne barz taki bыƚ toj chƚopec wыbranyj, 
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żerebyty sia żowtыj 

a ona taka bыƚa fajna sobi rozwinena, no 
ale tu bыƚa zemľa, ta ji mama kazaƚa pity, 
taj sia tu musiƚa, tu piti, de mama kazaƚa, 
tato, mama. I chocde takie bыƚo, szto mały 
robyty, jak bыƚo w chыżы sim dity, wisym, 
tam de, de jaki z zahin bыƚ zemľi, to iszły, 
żebы kusok chľiba maƚa, tak na kupi jak per-
sze. Persze ďiwczata sie tak bojałi, żebы na 
pered z takыm si ne zapoznaƚa sia tak, żebы 
ne maƚa ditinы, bo rodïczy by chыba zabïłi. 
Nasz, nasze rodïczy to chыba, chыba bы nas 
pobyłi HW25 → ożenyty sia, pożenyty sia

żerebyty sia ‘źrebić się’. Kobыƚa sia żere-
byt PW12

żerty ‘żreć, jeść (o zwierzętach). Idyj, daj 
żerty korowam! OK21 ◈ daty żerty ‘dać jeść 
(zwierzętom)’. Chudobi? No to żerty, no to 
jak inaksze? Nakormyty, no a to niby tak ne 
je, bo nycht toho ne kormyt, lem: datï żerty. 
Daj koniowi żerty wiŵsa! PW12 ◪ Dawaly 
koniowi żerty wiŵsa, no a korowam ne dawaly 
owes. Burakы, karpeli, takie krajaly korowam. 
Bandurы hotowyly, tam miszaly daszto tam 
ťiż, abo jaku poƚoŵu, abo otrubы, abo jak 
maly, ale otrub duże ne bыƚo u nas. Bandurы 
toŵkly. I tak sie swiniu chowaƚo, z bandu-
ramy najbiľsze. Sino w zymi, ťiż sie dawaƚo 
daszto takie o, jak bыƚo dakы. Uciam zerna 
dawaly, suszyly zerno wiŵsa, najbiľsze wiŵsa, 
otrubы jak bыly, soly, waru z kapustы PW12 
→ jisty, wżerty

żinka ‘kobieta’. Owes cy jarec to kosiłi 
już na waƚkы tak, to już żinkы ne pidberały 
OK21. Żinky nesły na terliku masƚa, sыra... 
żinkы to nesłï HW25 → żena ◈ żinka hruba 
zob. hruba żinka

żmenia ‘garść’. Mama nasypały zerna ï sia 
brało po żmenï MK20 → żmińka

żmińka zdrobn. ‘garstka’. Byƚa w ťim mlynci 
jamka, i do toj jamky sia wsypaƚo toto zerno, 
i jak już tam ne hurczaƚo dobri, to zas żmińku 
poƚożyƚ do toho K-4 → żmenia

żnywa ‘żniwa’. Do Sankowy ja chodyƚa, 
na żnywa IP13

żołib i żołob ‘żłób do karmienia koni, 
bydła’. Żoƚib sia nazыwaƚ, takie jak korыto, 
i tak het było wyroblene, popid totu drabynu 
PW12 ◪ Żoƚobы to były takы: jak byƚo stare 
derewo takie, jałycia, tak seredyna wыhniƚa, 
a totы kraji takï okruhłyj z tyłu [!], okruhƚyj 
tot żoƚob. Poťim już jak ja pamiatam, no to 
już byƚ w ľisi ľipszyj poriadok, już ne można 
tak byƚo, żebы toto derewo już tak hnïƚo, no 
to zbywały z doszczok, sztyry doszkы. Dwi 
takы łem uzońkы, a try doszkы wƚaśni, ne 
sztyry, no na spid taka kus dłużcza jak tot 
sťiƚ tu tak o, i toto sino zza drabynы korowa 
wyťihat do toho żoƚoba, i tak sy ji AK20 
◮ Żoƚobы, a tu bыłi ï drabïnы derewianы 
tu robłene. Żoƚobы derewianы, doszkы try 
zbytï, pid jednakyj, pid spid i dwi na boci, 
ï w tыch żoƚobach bыłi dzirы werczenы ï tam 
ƚancuk prychodyƚ do toho, do tej girы, to tam 
wiazaƚo sia tak poprostu. Tak to wыhľadaƚo: 
z jednej storonы bыƚ takyj druczok, i z druhoj 
storonы, i powerczeny bыłi takы szczebłïkы, 
no, szto piat, szto desiat centymetriw. Tak że 
ona, troszku dostaƚa korowa, ałe tak duże ne 
wыtiahƚa na raz OK21 → kormyty, stajnia

żołob zob. żołib
żołud ‘żołądź’. Żoƚudы JZ22
żołudoczok zdrobn. ‘żołądeczek’. Teľatko 

zarizaly szto jeszcze ne jiƚo sino to, i tot 
żoƚudoczok on maƚ tonisi K-4 → żołudok

żołudok ‘żołądek’. Osƚablenyj żoƚudok 
mam JS18. Znam, że zberały rumianok, na 
żoƚudok dla dity OK21. Jak sia tela zabïƚo, to 
tot żoƚudok sia, sыr bыƚ tam takыj, ï tot sыr 
sia wыsuszыƚo MP23. To bыƚ teľaty żoƚudok 
PK23 → żołudoczok

żowtiawыj ‘żółtawy’. (Koraľi) czerwene, 
i takы żowtiawe, i biƚe, i rozmajite nosyły 
PW12

żowtыj ‘żółty’. Susidы majut bohato kur, 
te żoŵtы takы majut MK20. Jakysa boża 
krowcia, takie żowte, to ťiż podibno maƚo 
pomahatï OK21. Już het maƚa tu szыtko take 
żowte [na skórze] MP23
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żrudło żыwyty sia

żrudło zob. źrudło 
żymtycia zob. żentycia
żыcia zob. wżыcia
żыczływi [-ẃi] ‘życzliwie’. Ta im tam może 

i krywdu robyƚ, ale oni prynimałï to życzlywi 
za to, że zabawa OK21

żыczływыj ‘życzliwy’. Jeden taki jes 
szczыryj czowek, szto żыczyt i i druhomu, 
i sam sy [pomahat] i druhomu żыczƚywyj jes to, 
jakbы ne maƚ, cy daki, cy piniaz, cy dakie idƚo 
jak hoƚoden, to by mu daƚ JZ22 → szczыrыj

żыczaty ‘pożyczać’. Drużbiŵska palycia, 
żыczaly jedne druhym po seľi K-4

żыczыty ‘(dobrze) życzyć’. Taki jes szczыryj 
czowek, szto żыczyt i  i druhomu Skupyj 
nykomu nycz ne żыczy, no ale żebы sam JZ22

Żыd 1. ‘Żyd’. (W Zmyhorodi) bilsze tam 
bыƚo Żыdiw PW12. Ja u Żыda żыto żaƚa, ne 
chotiƚa jisty w Żыda. Handľuwały, jajcia zbe-
rały po chыżach, teľata kupuwały – handľu-
wały Żыdy MP23 2. ‘nazwa zabawy’ ◪ Poťim 
za Żыda piszoƚ tam. Żыdы. Żыd, to pozberaƚ 
sia tak: wziaƚ sy borodysko. No pozberaƚ sia 
na Żыda. Na Żыda, tak. Wziaƚ sy stolec, takyj 
malenkij na sztery nożkы, i sidyly chƚopci 
– ďiŵczata, ďiŵczatiŵ tak barz ne tohꞌo, ale 
chƚopci, ne tak byƚo? Tak. I kupuwaƚ wiŵsa 
od nych. Abo kuru, abo wiŵsa, cy tam, no. 
– Dobrꞌy den, Dobrꞌy den! Jak i Żыd po 
żыdiŵsky tak szwendaƚ. – No szto mate na 
prodaj? Szto mate na prodaj? To tïm pasom... 
tu po ťim. – Dobrꞌy den, szto mate na prodaj, 
no? No tyj, ta to już powidaƚa, szto ma tam, 
to jak poťim odchodyƚ od nij: – Boże zapƚat, 
Boże zapƚat, Boże zapƚat! – to dzinkuje. – Boże 
zapƚat! A wse jej wtiaƚ i iszoƚ daľsze. To takie 
o, Żыd za wiŵsom, cy owes, cy kuru, cy hus, 
no. I takie to, obyszoƚ dookoƚa i sia skińczyƚo 
już. To Żыd za wiŵsom K-3/K-4 

Żыdiwka ‘Żydówka’. Żыďiŵka nam totu 
kozu prodaƚa PK23

żыła ‘żyła’. Potim kazały toto smaruwatï 
po żыƚach OK21

żыrd ‘żerdź, drąg’. Łatы jak żыrdi pereri-
zati, pererizaƚ OK21

żыtia ‘życie’. Ja take żыcia maƚa, że 
wszыtko sia jiƚo, szto bыƚo, i wszыtko bыƚo 
dobre PW12. To jes poczatok żytia. Żytia 
bыƚo skromne IP13. Ï takie żыtia bыƚo OK21. 
Bƚahosƚowiƚ to, żebы to bыƚo szczaslywym 
żыtia w tim domi TW22. Hneska pomahajit 
samo żыtia MP23

żыtnыj ‘żytni’. To bыƚa petluwana ï żыtna 
(muka) IP13. Jak-em kupya dwa michы żыtnej, 
try pszenycznej, to-m maa na prawi na pitora 
roka dos. Snopы wiazałï poweresƚamï, żыtnom 
soƚomom. Nasiju mukы żыtnoj MP23

żыto ‘żyto’. Żыto sia maƚo rodyƚo PW12. 
Sijały pereważno owes, żыto IP13. Żыto 
musiƚo postajati tam paru dny, tыżden, bo 
ono sorowe bыƚo, bыƚo sorowe wiazane. Ale 
żыto skoro wыsychaƚo OK21. Ja żыto żaƚa 
MP23 → zerno

żыty ‘żyć; mieszkać’. Ałem iszcze ne 
hmerƚa, iszczy żyju PW12. Chto żыƚ, to żыƚ, 
a ni – to wmer. Skromno żыłï IP13. Jak bыƚo 
po szestero, po semero dzitï, a bыłi take, szto 
i desiatero bыƚo, ï jak bы tak podilyƚ toto [zie-
mię], to ne bыƚo na czim żыty, o OK21. Chto 
maƚ żыty, ta żыƚ JZ22. Mы sia pożenyły, dwa 
roky mы żыły MP23 → meszkaty, pereżыty, 
wыżыty

Żыwnыj Czetwer ‘Wielki Czwartek’. 
Bosorkы to w Żыwnyj Czetwer bыƚy JZ22

żыwokost ‘żywokost (roślina)’. Rozma-
jite takie: ľubczyk sia zwaƚ, żywokost, miata, 
takie o AK20

żыwyna ‘zwierzęta domowe’. Żыwïna 
PK23. Źwiria to sia żыẘyna nazыwaƚa. T’iż 
żыwyna radyƚy, chudoba, żыwyna AK

żыwyty sia ‘żywić się’. Pereważno ľude 
żыwyły sia swojim IP13
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