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Słowniczek czasowników zachodniołemkowskiej wsi Szczawnik koło Krynicy 

opracowany na podstawie nagrań Małgorzaty Słoń-Nowaczek 

 

 Zbieranie tradycyjnego słownictwa łemkowskiego jest coraz trudniejsze, bo coraz mniej 

jest ludzi, którzy pamiętają czasy sprzed wysiedleń, a zwłaszcza sprzed ostatniej wojny.  

Szczęśliwie sporo wyrazów zapisano i sporo tekstów nagrano na przełomie XX i XXI wieku, 

kiedy starszych informatorów można było częściej spotkać. Wśród tych ostatnich zdarzali się 

także tacy, którzy nie przenosili się z miejsca na miejsce (a na ziemiach zachodnich mieszkali 

wraz z innymi osobami z tej samej miejscowości) i ich mowę można wiązać z określoną wsią. 

Najwyższy czas by zacząć te zapisy i nagrania opracowywać
1
. 

 M. Słoń-Nowaczek nagrała wiele tekstów łemkowskich (także z południowej strony 

Karpat). Szczawnik, położony na zachód Krynicy, leży na zachodnim skraju obszaru 

łemkowskiego (jeśli pominąć kilka wsi tzw. Rusi Szlachtowskiej na wschód od Krościenka), 

a wybór słownictwa tej wsi przedstawiła R. Bronikowska
2
. Potrzebne jest jednak 

opublikowanie pełnego materiału, a pierwszym krokiem w tym kierunku jest opracowanie 

słownika czasowników, które w publikacjach leksykalnych z Łemkowszczyzny są 

niedoceniane
3
. W niniejszym słowniku znalazło się ponad 1200 haseł, głównie z zakresu 

tradycyjnej leksyki.  

 Podstawowym informatorem jest Iwan J., ur. w 1919 r., pochodzący z rodziny 

zajmującej się wypasem owiec na hali, a więc związanej silnie właśnie ze wsią (dodatkowym 

jest jego syn Michał, ur. w 1942 r.; jego wypowiedzi sygnowane są w słowniku przez MJ42). 

Informator dobrze zachował dawny język; niektóre wyrazy i formy polskie mogą być w jego 

mowie stare, związane z sąsiedztwem z polskimi wsiami. Nagrania zostały przeprowadzone w 

Jaroszówce w Legnickiem, gdzie informator osiadł po 1947 r. Rozpisały je M. Słoń-

Nowaczek i R. Bronikowska. 

 

 Słownik próbuje łączyć zasady naukowej transliteracji nagrań z zasadą przedstawiania 

tekstu w formie dostępnej nie tylko dla językoznawców, ale dla szerszego kręgu odbiorców. 

Stąd rezygnacja z zapisu fonetycznego na rzecz półfonetycznego, rezygnacja ze znaków 

specjalnych poza ŭ, które oznacza głoskę brzmiącą jak polskie ł w wyrazie ławka czy u w 

wyrazie auto, poza ы, np. w szыtkы, które oznacza tylne y (wymawiane z tyłu jamy ustnej), a 

które w systemie mowy łemkowskiej jest odrębną głoską, choć dziś coraz bardziej zlewa się z 

y oraz poza ï, które oznacza głoskę pośrednią pomiędzy y oraz i. W przykładach 

                                                           
1
 Por. np. J. Rieger, Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie. Semper 1995. Słowniczek tam zawarty, oparty 

głównie na zapisach własnych autora po obydwu stronach Karpat, liczy ok. 4500 haseł (w przygotowywanym 

wyd. 2 ich liczba zwiększy się do ok. 6500). 
2
 R. Bronikowska, Dawne słownictwo zachodniołemkowskiej gwary Szczawnika koło Krynicy, [w:] Studia nad 

słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie. Pod red. J. Riegera. Semper 

2002, s. 17-64. 
3
 Wyjątek stanowi praca С. Панцьо, Матеріали до словника лемківських говірок (Дієслівна лексика). 

Частина перша. Тернопіль 1997. 
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pozostawiono ubezdźwięcznienia, np. lupczyk (a nie: lubczyk) i udźwięcznienia, np. jag i 

hneskы (a nie: jak i hneskы). Litera ľ, np. w huśľi oznacza miękkie l – jak w polskim lipa. 

Zrezygnowano z zaznaczania miękkości spółgłosek przed i, np. w pid. 

 W słowniku przyjęto system alfabetyczny, gniazdowo podano jedynie czasowniki o 

aspekcie niedokonanym i dokonanym jeśli obydwa są bezprzedrostkowe, np. brakuwaty – 

braknuty, lub gdy mają ten sam przedrostek, np. prewozyty – prewezty. Wyjątek stanowi 

gniazdo wyrazu onaczyty, którego spektrum znaczeniowe waha się pomiędzy 

nieokreślonością a bardzo konkretnymi znaczeniami, związanymi z kontekstem, z tym, co 

było powiedziane wcześniej. 

 

 

SŁOWNIK 

A 

aresztuwaty ‘aresztować’: za to aresztuwaly, że ne piszoŭ do wojska (MJ42) → 

zaaresztuwaty 

B 

baczuwaty ‘bacować, być bacą’: jak mi tato zaczaŭ baczuwaty, a pred mojim tatom 

kuzyn tatiŭ baczuwaŭ, no ta chtoŭdy byŭo kupa uwec; gazda w obyjściu, baczuwaŭ, a tote 

reszta bыŭo juhas, o pomicnikы (MJ42) 

bantuwaty ‘hałasować po nocy’: bantuwaty to tak szpi sia h noczy, a chtosi tam 

prichodit i tam o durkat, budit → zbantuwaty 

banuwaty ‘żałować, tęsknić’: ona banuwaŭa tak za nim; korowa maŭa tela, tela 

prodaŭy, korowa rewaŭa, o banuje za tym telatiom (MJ42) 

baty sia ‘bać się’: moż byŭo szmariti i jakese dribnisze do woza, ja[k] piszoŭ na 

hondeľu na jarmag desï, to moż byŭo szmariti i ne bijsia, bo ono ne wыŭetiŭo 

bawyty sia  ‘bawić się’: win braŭ huśľi i hermaniju i hraŭ i szыtkы tańcziuwały, bawiły 

sie (MJ42) 

beczыty ‘beczeć (o owcy)’: beczыt (MJ42); tela beczaŭo (MJ42) 

bihaty ‘biegać’: korowa krutyŭa ś, bihaŭa 

bihaty (sia) 1. ‘latować się (o popędzie płciowym krowy)’: po ŭemkijsku nazywaŭy 

bihaŭa sia [krowa] (MJ42); koroŭa sia bihat a rewe tak szto stra[ch] boski; 2. ‘o popędzie 

płciowym u konia’: kobyŭa sia bihŭa (MJ42) 

biłyty ‘bielić (płótno)’: biłyły; poŭotno poľiwały jak sia biľiŭo 

bojaty sia ‘bać się’: juhaz iszczy ne chtiŭ noczuwaty, bo sia bojaŭ, no to ja chodyŭ 

noczuwaty 

bolity ‘boleć’: to byŭo nezdrowe, żoŭudog boľiŭ; jak garŭo boľiŭo to byŭ lupczyk sia 

nazywaŭ, toto to kuriŭy; tak czasem garŭo boľiŭo, no to lupczyk nam ŭem my kuriłi; kuľaŭka 

to byŭa szto tu sia ji [owcy], pit tyma ratïczkami i toto jej boľiŭo; dzecko sztosi boľiŭo 

braknuty zob. brakuwaty 

brakuwaty ‘brakować’: bacza musiŭ znatы szto odobraŭ, bo potim no osieni jak, 

pryjde [właściciel owiec] i powi, bude gaaŭ, że mu brakuje [owiec]; a jag brakuwaŭo 
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[ziemniaków do sadzenia]; poŭotno miriaŭ i brakuŭaŭo (MJ42); w nas kamenia ne 

brakuwaŭo; dok. braknuty: jag brakŭo, no ta krajały [duże ziemniaki], no i tak zasadыŭy 

braty ‘brać, zabierać’: ber kosu, idy kos!; braŭy pŭuch, i robiŭi podoryfku; braŭa sztosi 

baba iszŭa do poľa; win braŭ huśľi i hermaniju i hraŭ (MJ42); to prodawaŭï, braŭï do 

Muszыnы, do Ŭabowы totы baranы i hnały i prodawaŭi (MJ42); na poľu staŭy [snopy], a 

potim jag jak tot kawaŭok, zhrabaŭ no to tra byŭo szytko znositi abo do woza braŭy, w nasz, 

mы braŭy do woza i domiŭ tiahały; ono [zboże] tag ono byŭo ľuzom, ta iszoŭ i braŭ; tam na 

na tot torh to tam znowu zas prïchodiŭi, jusz kupci, no i brały toto, kupuwały; to jag braŭy do 

bundza to jak, no ta zŭożyŭy toto szto braŭy, toho sыra; potim pokus, pokus, pokus, łem 

braŭy s toj diszkы i jiŭy; tam sia popit toto braŭo 

buchaty ‘buchać’: to ta buchaŭa tota para taka smerdiacza jag on'e, z niej [z krowy] 

buduwaty ‘budować’: ta jag zwykŭo z derewa buduwano; jag zaczynały buduwaty; tak 

sami ni to już obczы ľude buduwaŭy, za to płatyŭ; ŭata to bыŭa na dach, jak sia buduwaŭo 

(MJ42) → pobuduwaty, wыbuduwaty 

buduwaty sia ‘budować się’: jak sia buduwaŭ, tak każdomu tra byŭo hroszы; rubaŭ i 

buduwaŭ sia, połe wыrabiaŭ 

budyty ‘budzić’: chtosi tam prichodit i tam o durkat, budit → obudyty, pobudyty 

burtaty ‘rozrzucać (np. pościel)’: burtały wszыtko, zrobiły burdel, pościľ abo gratы 

porozľikały → zburtaty 

buryty sia ‘burzyć się, wpadać w gniew’: jusz take jak teras to ne wiriat, ale powidaly 

jagby tot zŭyj duch, czort buritsia na toho (MJ42) 

byty 1. ‘bić, tłuc’: jag robiŭi oľij, to byŭi takы stupы sia nazywaŭi, na takym wahadľi, 

to byŭo take doŭhe, byŭo take obuduwane, potim byŭo take jag hnizdeczko, tak na kinci 

wyrobene, i tak toto chwijaŭi, a toto biŭo, toto ziarno (MJ42); 2. ‘bić, zabijać’: do Muszыnы 

do Ŭabowы totы baranы i hnały i prodawaŭi, tam Żydy kupuwaŭy i biŭi, toto miaso 

prodawaŭy (MJ42); 3. ‘bić, wbijać’: biŭo sia do zemľi dziuru i tak zwizem koly koŭ sia biŭ 

byty sia 1. ‘bić się’: nasz dzido no to sia biŭ z woŭkom na telati, tela on'e woŭk gu sobi, 

dzido biż gu sobi tela; na koszari on'e, byŭ baran, ciŭyj czas, dwa ni, bo sia biŭi jak, to sia 

zabiwaŭï, jag byŭi rohatы (MJ42) → pobyty sia; 2. ‘o popędzie płciowym u konia’: kobyŭa 

sia bije (MJ42) 

bыty ‘być’: jaka byŭa robota ta musiŭ robyty bo ja byŭ najstarszyj doma; ľude rużnы 

sud na świti, byŭy, sud i budut; to mohŭo byti tag do desi koŭo piadziesiatoho roku ◈ bыty na 

kielczыku ‘być na (czyimś) utrzymaniu’: na czыjisim kieľczыku bыti, na czыjisim utrimaniu 

bыwaty ‘bywać’: tot [haftka] konik za totu kobыŭku zaŭapaŭ i tak trimaŭo, to preważni 

bыwaŭo pri choŭośniach 

C 

chlapaty ‘chlapać’: byŭ korok żebы toto moŭoko sia ne wyľiwaŭo, ne chľapaŭo  

chłapawyty ‘padać (o deszczu, deszczu ze śniegiem)’: zawtra pride śnih i zaczne tak 

chlapawity o, no to bude sia gadaŭo, o taka chlapawicia priszŭa 

chodyty ‘chodzić’: chŭopci i diŭczata i chodiľï i śpiwaly pieśni (MJ42); jag naŭczeny 

bыŭy [owce] choditi domiŭ to dobri bыŭo a jag ne naŭczeny bыŭy choditi to ľipsze bыŭo ich 

ne wypuszczati; po totu wodu chodiľi i totu wodu piľi (MJ42); dałeko byŭo chodyty; koni tiż 
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maŭy kuľaŭku, jak pochodyŭ po mokrym; to ta buchaŭa tota para taka smerdiacza jag on'e, z 

niej, szto ona chodïŭa, ruszaŭa sia i to tod gas, otchodïŭ z niej; uci wыszli, tag o chodiŭy, na 

poŭudne hnaly; ja chodyŭ noczuwaty; ta jag i hneskы chodiat ◈ chodyty z uciami ‘paść owce 

na hali’: tato chodyŭ z uciamy i ja chodyŭ z uciamy 

chołodnyty ‘ochładzać się’: [śmietana] sie zburiŭa jak ona je husta, a choŭodniaŭo to 

ona tak sia zbuzi, szto ftoŭdy bude bodeńka poŭna (MJ42) 

choruwaty ‘chorować’: choruwaty to po ŭemkiŭsku je chorije (MJ42) 

chotity ‘chcieć’:  ja jej [krowy] ne choczu doity bo ja jo i pristawiu do niej, zasuszo 

korowu; chtity ‘chcieć’: ona nidż lem nie chtiŭa, tiko sino chtiŭa, kuś sina dla konia; ja ja ne 

chczu worożyty; dam ci toho sina, a ne chcu żeby mi worożyŭa; ne chce sia; jak chcesz ta 

znati ta iszczy ti fkażu; jusz potim ne chce jisty; ta zokŭamiŭa sia i okŭamka abo ona czasom 

chce jahnia, abo ne chce jahnia tota okŭamka spomohŭa sia a teras nie chce jahnia; bыŭa 

baba, ni jagbы o dzecko ne chceŭa, na to sia zokŭamiŭa, ale teraz ne chce ho opchodity; chcut 

toty moŭody tot sŭuchaty; ruskы zaberaľi do wojska, ty chtiŭ ty ne chtitŭ (MJ42); nazywaŭo 

sia kołyba, żeby tak chtosi chtiŭ noczuwaty; ta baba priszla i chtiŭa korytka, to ne ma na czym 

paschu zamisiti (MJ42); nazywaŭy ty łejbo pieroński, jak ne chciŭ robiti abo szto; chtiŭ kupiti 

toto; chudoba ne chtiŭa jisty [bowhaju], totы werszkы ta, a totы botuhы byŭy ji twerdы ne 

chtiŭy jich; łeżaŭy f koszari de chtiŭï; juhaz iszczy ne chtiŭ noczuwaty bo sia bojaŭ; ta jagby 

ono chciaŭo już je, ne ľije sia, nem ftoŭdy take sia zrobit, no to ftoŭdy sia robit, na toto 

gadajut, że ne chciŭo chytaty; chto chtiŭ ta ne robyŭ; no ta jake chtiŭ, chtiŭy żebы maŭo, maŭ 

on'e [szaflik] meter, to na meter a chtiŭy żebы maŭo piw metra, to na piw metra; chtiŭ nabity 

hlynы; chtiŭy toto, toho kľoca wыpalyty; strich sobi tam chtiŭ gazda zrobiti; wody sia im 

chtiŭo piti 

chowaty ‘chować, hodować’: trea byŭo kosыtы, bo trea byŭo chudobu chowaty 

chtity zob. chotity 

cidyty ‘cedzić’: doma sia tot cidyŭo; zaras moŭoko cidyŭ doma prez szmatu takowe 

cidyŭy; pres toto cidziŭy toto moŭoko i to sia nazywaŭo toto ciczka, bo sie cidziŭo pres to 

moŭoko; pres ciczku najľipsze ono i hnieskы, jak moŭoko cidzity, to ono ľipsze jest cidzity 

jak pres sitko; potim toto czidiľi pres szmatu i toto potim prewariľi (MJ42) → odcidyty, 

precidyty 

cofnuty (sia) ‘cofnąć się’: Nimci cofly a priszľi Ruskы [na Polskę] (MJ42) 

cwerkaty ‘kapać, ledwie się doić’: cferkaty to sia nazywaŭo tak, perszy raz raczej bere 

uciu do ruk i dojit, ni, to perszy ras trea bыŭo o cferkati tam, dwa razy ci tri razy, to sie 

nazywaŭy cferkati → odcwerkaty 

cycaty 1. ‘ssać – o dziecku’: cicat, daŭa mu hrut (MJ42); daŭno tak prawidŭowo gadaľi 

że cicka o, iŭa do cica, daŭa cicati to ta szыtko jedno po druhomu, o tu cicka, tu cicat, daŭa 

cicati, ciľi na hnieskы kormiti; jahnia toto uci nie cicaŭo (MJ42); 2. ‘ssać – o zwierzętach’: 

potelyla sia korowa, sim tiż nic cicaŭo (MJ42); ucia płekad jahnia [A jahnia?] Cycat; kľiszcz 

jak sia wonaczyt, wľipi do desi to win bude cicaŭ krowi toho 

czekaty ‘czekać’: cekaj ja tia wыrychtuju; czekaj ja tia wыrychtuju; tam h Amerycы, 

już na neho czekaŭa, cy tam sestra, cy brat; tu byŭ mist, a na ten mist pidchodyŭы [Polacy] a, 

i na mości czekaŭy 
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czerpaty ‘czerpać, nabierać’: ono [zboże] tag ono  byŭo ľuzom, ta iszoŭ i braŭ, czerpaŭ, 

taj na połe do miszka, a doma kuriam daŭ; potim totu sarwatku odľiwaŭy, szczerpuwaŭy, 

warychom czerpaŭy abo hniatiom 

czesaty ‘czesać, wyczesywać (tu: len)’: a potim na takym czyms’ tak czesaŭi, czesaŭi 

tak toto (MJ42) 

czuchaty (sia) 1. ‘trzeć, drapać’: toto znasz twerde, ostre, a czuchaŭo; żebы koniowi 

totы pasы ne ne czuchaŭy po bokach; na czemir to ter, o rukami, soŭomы, no i tu ŭadyŭ po 

on'ym żmeni tut, terły, tag żebы, no i szpirytusom, denaturatom poľiwaŭy i toto czuchaŭy i 

popustiŭo; jag jednы [płozy w saniach] sia szczuchaŭy, totы szto sia ne czuchaŭo do peca 

spaŭyŭ; 2. ‘trzeć, szorować’: toto [giełetę] tra byŭo mыty i czuchatï, suszytï; ta jak teras 

pidŭohu mыje, ta persze nazywaï czuhaty, tag jak ta s poczatku nazywaŭï czuhaty → 

sczuchaty 

czuty 1. ‘czuć’: win [ser] ne ma toho smaku, sztos take czuty, a tu bryndzia je tyko on'e; 

no ta zduŭa sia korowa, ja czuŭ to neras, to ta buchaŭa tota para taka smerdiacza jag on'e, z 

niej; 2. ‘słyszeć’: toto szto czuje, to sia nazywat ucha; to jusz prywiazuwaŭy jiji [owcy] 

dzwonok, jag desi piszlï, no a tera byŭo czuti de, de jej hľadaty (MJ42)  

czыtaty  ‘czytać’: każdyj znaŭ choć czytaty pisaty; takie budut fsio czytaty, de tam 

knieszkы czytajut, a de tam czytajut 

D 

daty zob. dawaty 

dawaty ‘dawać’: po jaku choleru ste dawały jej toto korytcia? (MJ42); dawaŭy takoho 

kľoca zo smereka; do tej toczanky tak, dawaŭy masŭo, kilko tam wľizŭo do toho to dawaŭy 

masŭo abo sыra dawaŭy do toho; on'e nazywaŭy drankы i toto potim dawały tag o, i toto tak; 

ch tot czas znuwu tam dawaŭy mjut (MJ42); dok. daty ‘dać’: ja dam tï, ja dam uci, ale my ta 

tyľo i tyľo kiľa, a ja ne dam pas sobi sam, ne musiŭ daty; tra byŭo teras daty fudamenty; to 

wam toto ne dam i daly (MJ42); tra bыŭo daty piŭ ľitry wutkы (MJ42); szafľik to ma z jednej 

strany i z druhi strany takie o szto moż ruki tam dati żebы moż bыŭo niesti ◈ daty (sy) rady 

‘dać (sobie) radę’: som ne daŭ radы; bo de bы daŭ rady jeden baran tyľim uciam (MJ42); jag 

za gribami chodiły to już sia zdawaŭo że już ne dam rady; nie moż byŭo si daty rady (MJ42); 

jagby byŭ druhi to by nie daly rady ◈ daty na prykład: no ale dajmy na prikŭat tak 

derty ‘drzeć’: toto derŭy → poderty, rozderty, zderty 

derty sia 1. ‘drzeć się, krzyczeć’: sia choľera dyrŭa; 2. ‘niszczyć się, zużywać się’: 

pidŭożyŭ totu halbiju no to sia derŭa halbija a ripa [?] żebы na doŭsze bыŭ → poderty sia 

dobaty ‘dłubać’: dziuru dobaŭ do toho → wыdobaty 

dogadaty sia  ‘dogadać się, porozumieć się’: ne mosz sia bыŭo dogadati s chŭopom 

(MJ42); na jednym seľi tag gadajud na druhыm ta, o seŭo ot seŭa nedałeko byŭo, a sia ne 

dogadaŭy 

doihraty sia ‘doigrać się’: kawaler, tu sie s tym pobïŭ, tam sie z tym pobïŭ, a nareści 

jemu doonaczyŭy, doŭupiŭy i gaa tak, jużeś sia teras doihraŭ 

dojity ‘doić’: dinykы byŭy sfojom stranom korowы dojity; no a dojity sia dojiŭo; 

dojily, rano i h weczer, f poŭudne dojiŭy; tam [w kolibie] sia doiŭo; uci kotry sia doiŭy, to sia 

nazywaŭy dojkы, a toty, kotry sia ne doiŭy to sia nazywaŭy jarkы → podojity, zdojity 
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dojity sia ‘doić się, dawać mleko’: tak ras sia doit, ras sia ne doit o, i szto jesz’czio 

korowu prisuszat, żeby ona raczej, toto moŭoko żeby jej prischŭo i żeby ona ne ne doiŭa sia; 

maŭy uci, ony byŭy dobry sia doiły i dobry jahniata pŭekały, a teraz znowu toty karakuŭy 

byŭy welkы, ałe woŭny tiż tego, ałe jusz tak sia ne doiły; bыŭa korowa jaŭowa, co sia ne 

doiła (MJ42) 

doliczaty ‘doliczać’: do Muszыnы już byŭa dorokszyj potiah, teras to szto rozwozyŭy s 

potiahu, jusz tra byŭo zapŭatiti, już doľiczaŭy, ta w Muszыni byŭo doroksze 

doliwaty ‘dolewać’: ot teras to jusz majut jakese szto, sztuczne toto szto kľak sia 

nazywat, to sztuczne jakese, pŭynы sztucznyj, szto doľiwajut toho 

dołożыty ‘dołożyć’: ne maŭ czym doŭożytы, żeby doŭożyŭ to do konci 

dołupyty ‘zbić (kogo), dolać (komu)’: tu sie s tym pobïŭ, tam sie z tym pobïŭ, a nareści 

jemu doonaczyŭy, doŭupiŭy i gaa tak, jużeś sia teras doihraŭ 

doonaczыty zob. onaczыty 

dopałyty sia  ‘dopalić się’: nedoharog bo sia ne dopałyŭ (MJ42); ta pothartaj tam f pecu 

toty nedoharkы na kupu, nech sia dopaľat (MJ42) 

dopasuwaty ‘dopasować’: pjatka, no ta byŭo take żebы sia tota krikoŭ ne zmykaŭa, 

dowiŭ do toj pŭatы dopasuwaŭy, a to sia nazywaŭa pjatka, pjatku zarobïŭï 

doptaty ‘deptać; tu: ubijać’: jag tag by już wыrobiľi, wыrobiľi, wыrobiŭi tak tot sыr, taj 

do toho diszkы szytko skŭaŭy i doptaŭy, syľno doptaŭy 

dopustyty ‘dopuścić, pozwolić’: sfynia tag jak sia porosit to jusz ona ftoŭdy, żeby do 

tych cyckiŭ ich [prosięta] dopustiŭa (MJ42) 

dorobyty sia ‘dorobić się’: ta toto szto dorobiŭ sia, dobytok, zdobyŭ toto (MJ42) 

dostaty ‘dostać’: piad uwec, no to dostaŭ pjatnaccat kiľa sыra; byŭy rużne zila, wariľi 

harbatu s toho i toto piŭ a jak toto ne pomohŭo to jag dostaŭ zapalenia; szto dostaŭ po tatowi 

gospodarku abo kupiŭ gospodarku nazywaŭy gazda (MJ42); persze moŭoko no to jak sia 

zdoiŭo no to korastra, persze moŭoko, ta jak ucia tïlko że treba oddoity, bo ona jest tak tak 

niażasta potim jahnia dostaje; to jag ja ho [pole] jusz dostaŭ po kumasacyji to kus kamieni 

wыkopaŭ, wыonaczyŭ 

dostawyty ‘dostawić, dobudować’: potim dostawyŭy szparhed gu nemu [do pieca] 

dotiaczы ‘dociągnąć’: bo tu byŭa powaŭka byŭa ta jak srup, jedna a do horы druha, no 

a tam jag dotiahŭy ta potim tam taku doszczku, zakinczenia taka doszczka byŭa dziura, a 

piszoŭ dach na toto 

dozeraty ‘doglądać, pilnować’: a sыna zrobiŭ na toto, na toto tu, szto dozeraŭ 

dumaty ‘myśleć’: tag dumam sobi po tichы 

durkaty ‘stukać’: chtosi tam prichodit i tam o durkat, budit 

dusyty ‘dusić; tu: tracić  oddech’: win ne mih wyjti nigde, pid horu, bo ho dusiŭo, 

zatykaŭo mu oddych, to bыŭa astma (MJ42) ◈ kaszel dusyt: dusyt tak kaszeľ, szto strah 

boski; znam że jak kaszeľ barsky dusi, to ľupczyku pokuriŭ 

duty 1. ‘dmuchać’: piszczałka, tu duŭ a tu palciamy na toty dziurkы (MJ42); 2. ‘wiać’: 

jak zacznie witer duty to duje zimnyj neras; witer duŭ (MJ42); to kolyba, to tam dożdż ne ľaŭ, 

witer ne duŭ, bo zaper; witer ottamaľ ne duŭ, z horы tiż witer ne duŭ; tak tra byŭo, tym 

mochom obïtï, żebы na zymu, witer po stajni ne duŭ 
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dwihnuty ‘dźwignąć, podnieść’: do kućcia, na totu pidłohu, ta dawały bryłы, no ta jusz 

totu bryłu zaz [woda] ne prebïŭa, ne dwihła; [koń] hoŭowu dwignuŭ i iszoŭ ku czŭowieku 

(MJ42) 

dychaty ‘oddychać’: asma szto że ne może dychaty (MJ42) 

dyłyty ‘dzielić’: diłyŭy na hektary; [pole] diłyŭy chto kilo maŭ wedle toho szto maŭ, no 

ta wydiłyŭy, dawaŭy mu (MJ42) → podyłyty 

dziamyty ‘gnieść, rozgniatać’: dziamiti no to gruľi dziamiŭy tag o, no zwariat sia gruľi 

a potim tak podusiti o, no to sia nazywaŭo dziamiti 

dziobaty ‘dziabać (motyką), rozbijać grudy’: [baba] toto szytko dziobaŭa, dziobaŭa toto 

[ziemię] 

dzwenkaty ‘dźwięczeć’: iszly s koszara już iszly łem dzwinkы dzŭenkaŭy 

F 

fermentuwaty ‘fermentować’: jak bыŭ doŭszyj czas to fermentuwaŭo dobri [wino] 

(MJ42) 

frasuwaty sia ‘martwić się, smucić się’: hmer, chodiŭ ta każdyj smutnyj, ale bыŭ 

nekudy doŭsze smutnyj, to taki banuje, frasuje (MJ42) 

furkaty ‘furkać - o dzwięku wydawanym przez kołowrotek; tu: prząść na kołowrotku 

(?)’: trea byŭo priasti, furkati toto, łen tihati on'e on'e to ta sie już wencej napriaŭa (MJ42) 

G 

gadaty ‘mówić’: byŭi tak szto gadaŭi, zmeszyŭ sia, choroba, zmeszyŭ sia bo meszynы 

zjiŭ z wiŭsom troche, to take rużne ľude gadaŭy; kin ziŭ i że toto toto meszynы mu 

poszkodïŭ; ľude skarżyľi, gadaŭy i tak (MJ42); wrokы to preważni tak gadaly, że sia z oczy 

stanie; ani oni do mie nicz ne gadajut ani ja do nich nicz; abo ucia sia kotyt, okotya, okociŭa 

no to jes fszytko, nem kuściok inacze, bo to tu gadad, że sia okociŭa, a tu a lemko gadad że 

sia okotïa, ałe jedno i to samo; ja po ukrajinskы dobri znaŭ gadaty; ony gadaŭы sobi po 

ukrajinskы; na jednym seľi tag gadajud, na druhыm ta, o seŭo ot seŭa nedałeko byŭo, a sia ne 

dogadaŭy; no ta ja już gadaŭ; watrysko to toto watrysko to szto my już gadaŭy o tym 

graty ◈ wszыtko hra ‘wszystko w porządku’: każdy [prosiak] on'e i ľihaŭo i szыtko 

graŭo 

gzyty sia ‘gzić się, o zwierzętach wskutek ukąszenia owadów, także o ludziach’: to sia 

gziŭa, ta toho używaŭy, bo sia korowy gziŭy (MJ42) → pogzyty sia 

H 

halukaty sia ‘o popędzie płciowym u świni’: jusz sia swinia potim nie halukaŭa [po 

kastrowaniu] 

hamuwaty ‘hamować’: bыŭa druha halbija szto sia na niej hamuwaŭo, to tiż nazywaŭy 

halbija; hamuwaty 

hladaty ‘szukać’: hľadaŭ zaripku; Słowakы za sfojima [złodziejami] hľadaju tu, a totы 

tu no, i ta takы sia bandы naschodyŭo; to jusz prywiazuwaŭy jiji [owcy] dzwonok, jag desi 

piszlï, no a tera byŭo czuti de, de jej hľadaty (MJ42); toto kriwe droŭno tam hľadaŭy w ľisi 

hładuwaty zob. właduwaty 
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hładyty 1. ‘gładzić’: na czemir to ter, o rukami, soŭomы, no i tu ŭadyŭ po on'ym; 2. 

‘trzeć (na międlicy; tu o lnie)’: ŭen hŭadiŭi (MJ42) 

hłamuwaty sia zob. włamuwaty sia 

hłapaty zob. włapaty 

hłapnuty zob. włapnuty 

hłapyty zob. włapyty 

hłobyty ‘wbijać klin’: hłobiti → zahłobyty 

hłomyty sia zob. włomyty sia 

hmerty zob. wmerty 

hnaty ‘gnać, pędzić zwierzęta’: no ta hnały na toto spilne pasfisko; brat wyhania [owce] 

i tam mы piszľi no i tag żenema domiŭ; żeneme i prichodimy tag że tiko tam koŭo cmenteria; 

my hnaľi ta jagby z nianiom domiŭ, no to iszly dobre niby, bo iszly s koszara; hnaŭ setka 

[bydła] aż do Krakowa, to h Wabowi kupiŭi z Ŭabowы do Sancza na stacyju toto pryhnały; to 

prodawaŭï, prodawaŭi, braŭï do, do Muszыnы do Ŭabowы totы baranы i hnały i prodawaŭi 

(MJ42) → nahnaty 

hnizdity sia ‘gnieździć się’: tam w horach tom sia ne hnizdiŭy bocany (MJ42) 

hnojity ‘gnoić, nawozić (pole, łąkę)’: tam sia hnojiŭo połe; tam sobi hnojiŭ potim na 

tym żыto sijaŭ; uci hnoily jak stojały prinamni dwa dni i dwi noczy → zahnojity 

hodyty ‘godzić, najmować’: o byŭy specjaľnы majstrowe, takы szto on'e, no to iszoŭ do 

jednoho a tot, szto jagbы kieroŭnyk, ta iszoŭ do neho i hodyŭ ho, za tyľo, za tyľo wыstawiaty, 

on'e, budynok  

hołyty ‘golić’: hołyty (MJ42) 

honyty sia ‘o popędzie płciowym owiec, psów’: honyŭa sia ucia, ucia sia honyŭa za 

uciom, h nas Szczawniku to nazywajut że sia honyt (MJ42); honit sia suka 

hority sia ‘palić się’: jak sia pałyŭy, sia nazywaŭo horiŭo 

hpadaty zob. wpadaty  

hpasty zob. wpasty 

hpeczy zob. wpeczы 

hprowadyty sia zob. wprowadyty sia 

hpychaty zob. wpychaty 

hrabaty 1.‘grabić’: hrabaty na snopы; idy do neho kositi cy hrabati!; 2. ‘grabić, 

zabierać’: tam toto hrabiŭi, toto zaberaŭy toto majno 

hrabuwaty ‘zagrabiać’: toto zhrabuwaŭy, spilkы cy łyścia, puźnij hrabuwaŭy na toto i 

zaberaŭy, to nazywaŭy postelinia  

hraty ‘grać’: hraŭ na huślach; na hermaniji hraŭ, na huśľach hraŭ, win braŭ huśľi i 

hermaniju i hraŭ (MJ42) ◈ hraty karty ‘grać w karty’: i kartы hraŭы  

hryzaty ‘gryźć, obgryzać’: ono koľaczyŭo to oni ne tak toto ľiścia chciľi hrizaty 

hrыzty ‘gryźć’: to kutec tisz tra byŭo dobri stawiaty bo toto choroba [mysz] hryzŭa tak 

szto i dwerci zhryzŭa, hryzŭa tak, szto dziura na dwerciach prehryzŭa → prehrыzty, zhrыzty 

htikaty zob. wtikaty 

hukaty sia ‘o popędzie płciowym u świni’: huczy sia, huczy, no bo ona chtoŭdy raczej 

tak bo bo ona czuje takie, szto tak o tak huuu-uuu i to to nazwaľi że swynia sia huczyt 
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huknuty ‘huknąć; tu: trzasnąć, odrzucić z hukiem’: zaperaŭy, ona [strunga] byŭa 

prehorodziena, a potim iszczy byŭa take szto totы uci jag zhaniaŭy, no ta toto ot… odłożyły 

na big ho, huknuły i chtody uci piszŭy 

hwaryty ‘mówić’: jak sia toto wыhornuŭo, ta tra byŭo ity do peca, hwority [!] babi i, cy 

chŭopu chto ta, i totu jamu tam szto byŭy totu wyriŭnaŭ i tak, takie byŭo 

hwijaty zob. uwijaty 

hwojty zob. uwojty 

hynuty ‘ginąć – o zwierzętach’: pczoŭy preważni hynut → zhynuty  

hyrchaty sia ‘śmiać się’: smijaŭy, ta jagbы sztosi tam żartuwaŭy, hыrchaŭy sia jedno z 

druhыm 

I 

interesuwaty sia ‘znać się, potrafić, zajmować się’: takoho szto sia tym interesuwaŭ, 

jak postawity [piec], piszoŭ wŭastyteľ do neho 

iskryty ‘sypać iskrami ’: wiŭsыsko byŭo i hnoju nawozyŭ, i do toho wiŭsiska, no ta jag 

byŭo suche, to aż iskryŭo so skyp 

ity 1.‘iść’: ta już iszoŭ daľsze; to ideż do kolybы spatï; ta mы tiż iszŭy; szcze strah byŭo 

ity, bo iszczy, tam Nimci; jak soŭoniny i najot, popiuŭ, iszoŭ do roboty i robiŭ do weczera 

(MJ42); do wodы sia mu ne chtiŭo iti; chŭop iszoŭ kositi; 2. ‘(o cieczy) iść, płynąć’: woda 

iszła; h naz woda iszła, doz nawed weľka woda iszła; dziuru zatkaľi, żebы tam woda ne iszla 

(MJ42); iszoŭ potik takij, s pasfiska; psie moŭoko ono rosŭo na takы kwitog na werchy maŭo 

żoŭtyj, a jag ho urwaŭ ta moŭoko z neho iszŭo; 3. ‘jechać’: wyrobyŭ sobi knyszku zaropkowu 

i iszły do Hamerykы, do Hamerykы iszoŭ; 4. ‘mieć zastosowanie, być przeznaczonym’: 

[ściny] z doszczok, to szytko iszŭo na gwozdы; inakszyj dyszeľ iszoŭ; ta jak snyci iszŭi 

poperednio jem gadaŭ; sredniakы [ziemniaki] to sadzeniakы, do sadżenia, sredniakы, 

dribnićka iszŭa dľa sfiń, do chudobы, a totы sredniakы iszŭy do sadżenia; 5. ‘o wojsku: 

atakować’: frond iszoŭ i pret frontom ftikały ◈ ity za poriadkom ‘iść za koleją’: iszoŭ za 

poriatkom ◈ ity do pola ‘iść na pole (pracować): tra byŭo iti do poľa; braŭa sztosi baba iszŭa 

do poľa 

J 

jichaty ‘jechać’: takы sankы sidziaŭo dwoch abo tam trioch i z horu doľinu jechaľi to 

sia nazywaŭy kopanyci; tra byŭo braty na on'e, sidati na neho [na konia] i jichatï 

jisty ‘jeść’: a potim jag jusz [owca] prestane jistï, najiŭa sia i prestane jisty to jusz, 

meridzat (MJ42); chudoba ne chtiŭa jisty [bowhaju], totы werszkы ta, a totы botuhы byŭy ji 

twerdы ne chtiŭy jich, bo na horoch, szo byŭo to tam to byŭo dribne, to chudoba jiŭa dobri, 

bo tam tam ne, tam byŭo szytko take dribne, a toto ne chtiŭy toto ne chtiŭy jisty, bowhaj, one 

jiŭo jag byŭo hoŭodne ta jiŭo; ja zupu jiŭ aż jak my tu priszľi na zachit (MJ42); najpersze ily 

czesnok (MJ42); no ta jisty tam ne waryŭy, bo jisty byŭo doma; braŭy s toj diszkы i jiŭy; 

jadľi uci; ja muszu jisti pomaŭym, bo ja, ta mi załetyt desi tu, i potim kaszeľ dusyt → zjisty 

jurczyty ‘jęczeć, narzekać’: pustiŭem [owce], desi zaspaŭ abo szto i piszľi na zerno, a 

chtosi jurczy tam o żebы zapŭatiti  
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K 

kaczaty ‘wałkować’: byŭy znowu haŭuszkы, sie nazywaŭy, ale krajane, no to kaczaŭy 

na stolnicy takoj, i potim krajaŭy toto (MJ42) 

kaczaty sia ‘toczyć się’: sia ne kaczaŭo 

karczuwaty ‘karczować‘: tak karczuwaŭy to sztosi (MJ42) → wыkarczuwaty 

kastruwaty ‘kastrować’: kastruwaŭy bo ne chtiŭy żeby maŭa [prosięta] (MJ42) 

kazaty ‘kazać, wydać polecenie’: kazaŭ, bы buduwaŭy cerkoŭ, cerkoŭ buduwana na 

miściu 

kieltuwaty ‘korzystać, opłacać się’: kieltuwaty bыŭo źjisty (MJ42) → skieltuwaty 

kinczyty sia ‘kończyć się’: jusz sia wesiľa kińczyŭo 

kłasty ‘kłaść’: byŭo de kłasti; kŭaŭ o on'e [kamienie], hłynu potem rozonaczuwaŭ; na 

doszczku, na doszczku kŭały; kŭaŭ hornec na on'e; tam dыrwa kŭaŭy; na wis kŭały [drzewo] i 

tiahały (MJ42); na kupu tam kŭały [drzewo]; zerno na stajniu kŭaŭy ◈ kłasty ohen ‘rozpalać 

ogień’: tam ony kŭaŭy ohen, ohen sia kŭaŭo → pokłasty 

kochaty sia ‘kochać się, być zakochanym’: tato sia kochaŭ w uciach 

kolaczыty ‘kłuć’: ono koľaczyŭo 

kołysaty sia ‘kołysać się’: f tot sposip sia koŭysaŭo jag na tot druczok sia zahnuŭo [?] i 

tag o toto sia koŭysaŭo 

kopaty 1. ‘kopać (ziemniaki)’: a jak kopaŭy, to odmituwaŭy totы takы sredni neweľkы 

[ziemniaki]; gruľi kopaŭa; szytko babы, motykami toto kopaŭы; no ta kupaŭy rukami, rukami 

szytko iszczy i kopaŭy; 2. ‘kopać (o zwierzęciu): [krowa] potim kopaŭa; dok. kopnuty: [byk] 

wыrwaŭ i to kopnuŭ mia 

kopnuty zob. kopaty 

kormyty ‘karmić’: pczoŭy, a jak priszŭa zima to tra byŭo kormiti (MJ42); tom 

kopriŭom korowu kormiŭa (MJ42); korowы kormiŭi tym makuchom (MJ42) 

koruwaty ‘korować, ściągać korę’: koruwaŭo sia derewo 

kosyty ‘kosić’: ber kosu, idy kos!; trea byŭo kosyty na waŭog; idy do neho kositi cы 

hrabati; iszŭy kosыty; trea byŭo kosyty, bo trea byŭo chudobu chowaty; chŭop iszoŭ kositi → 

pokosyty, skosyty 

kotyty sia ‘kocić się (mieć małe - o owcy)’: ucia sia kotyt → okotyty sia 

krajaty ‘kroić’: karpeľi krajaŭi, burakы korowam krajaŭy; byŭy znowu haŭuszkы, sie 

nazywaŭy, ale krajane, no to kaczaŭy na stolnicy takoj, i potim krajaŭy toto (MJ42); stolnicia 

szto sia tisto na nim robit, kraje (MJ42); toto [dora – specjalna bułka na Boże Narodzenie] 

światiŭ a jak toto oświatiŭ no ta potim toto krajaly na take macićke kostoczkы, ksionc 

otprawiaŭ o toty cerkowniki toto krajaly, jak toto krajaly tak toto rozdawaly ľudom (MJ42); 

toto zo soŭoniny jak krajaly, ta toto jak sia wytopiŭo ta toto sia nazywaŭo czwarek (MJ42); 

hrudku prynius kus, od baczы domiŭ, to zaras krajaŭ, i ono den abo dwa posidyŭo take 

skrajane; totы sredni [ziemniaki] wże ne krajaŭy; wыberaŭy takы gruľi, kotra maŭa wece 

jamkы, i totы jag weľku krajaŭy → pokrajaty 

krasty ‘kraść’: tam [do sypanca] prychodyŭy zŭodije i krały → pokrasty, wkrasty 

kresaty ‘ciosać, ociosywać’: taka szыroka sokyra, no i tom kresaŭ, kresaŭ; kresaŭ 

toporom; trea byŭo kresaty na triskы; szczypały na piŭ okruhľaka i ho kresały → obkresaty, 

pidkresaty, wыkresaty 
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krutyty ‘kręcić’: dwi nitkы krutity razom; s toj sŭomy krutiľi take poweresŭa (MJ42); 

maszыna, ji krutyŭo sia rukamy; tiż rukami krutiŭi (MJ42); potim totы koŭoskы sia zas 

krutyŭo, na taku on'e, i kawaŭok, paru soŭom toho owïŭo sia tak 

krutyty sia ‘kręcić się, wirować’: woda wiruje, tak sia ona krutit fkoŭo; hŭapiŭi jej take 

jak kurcz, i korowa krutyŭa ś, bihaŭa 

kryczaty ‘krzyczeć, wołać’: kriczaŭ: koŭomazy, koŭomazy (MJ42); na korowy sia 

kriczaŭo; no to potim chodyŭy znowu zas takы bŭaniare [!] jih nazywaŭy, szto zo szkŭom, 

błaniare, i win iszoŭ hori seŭom i kryczaŭ: okna, okna naprawiat 

krыty ‘kryć, pokrywać (np. dach)’: soŭomom kryŭy i gontami, i doszczkami; gontamy 

kryły [dach], bo bľachom iszczy chtoŭdy maŭo kryŭy, bo tera już ostatnio bľachom kryły 

krыty sia ‘chować się’: ja sia tam kryŭ poza krosna jag mama robiŭi (MJ42); [owce] 

sia kryľi za toty ostrohy (MJ42) → skryty sia 

kulawity ‘kuleć’: [owcę] boľiŭo szto to stikaŭo i kuľawiŭa 

kupuwaty ‘kupować’: byŭ maŭ hroszы to kupuwaŭ piŭkoszok; do Muszыnы do 

Ŭabowы; no ta kupuwaŭy [beczki], kupuwaŭy no ji toto szytko; szыtko kupuwaŭy nowe 

(MJ42); tam na na tot torh to tam znowu zas prïchodiŭi, jusz kupci, no i brały toto, kupuwały; 

dok. kupyty kupiľi dzwony (MJ42); Sferdyk bыŭ Poľakom szto kupyŭ mŭyn (MJ42); hnaŭ 

setka [bydła] aż do Krakowa, to h Wabowi kupiŭi z Ŭabowы do Sancza na stacyju toto 

pryhnały; jak kupyŭ ta kupyŭ; no ta toto kupyŭ maŭe, bыkы, no ji do rika jich trimaŭ, pas, 

prytrimaŭ 

kupyty zob. kupuwaty 

kuryty 1. ‘palić’: kuryty fajku (MJ42); jak garŭo boľiŭo to byŭ lupczyk, toto to kuriŭy; 

tak czasem garŭo boľiŭo, no to lupczyk nam ŭem my kuriłi; 2. ‘kurzyć (o śniegu)’: śnih kurit i 

zadujawa zamieti robit (MJ42) → pokuryty 

kuty ‘kuć’: kowały ne byŭo, Cigane kuŭy; to jusz zrobiŭ kowaľ, to na Szczaŭnyku, 

nïchto ne kuŭ 

kwaruwaty ‘łasować, wyjadać co lepsze’: smakuwaŭy ta skosztuwaŭa, to znaczyt 

kwarna, bo kŭaruje (MJ42); sztosi kwaruwaŭ a to preważnie najwecej dzity toho robiat → 

pokwaruwaty, skwaruwaty 

kwasyty ‘kwasić’: kwasiľi kapustu h winiŭkach i w boczkach; kwasiŭ kapustu w 

winiŭci; kwasiły [ogórki]  

kwitnuty ‘kwitnąć’: boŭhaj, to jes taka roslyna jak konycz, a żoŭo kwitne; kwitŭa, 

kwitŭo takie maŭa jak ruża (MJ42); tak on'e kwitŭo 

kypity ‘wrzeć’: no ta tota szto sia tot s.. urda, szto sia na tï żentyci znaż jaka, zŭożyŭy 

na szparke i ona musiŭa kypiti bo byŭ by to kľag wyľaty do toho to byŭo nezdrowe, żoŭudog 

boľiŭ, rozwolninia straszne byŭo, tra byŭo prewaryty; tam sia paŭyŭo f szparketi i tot, tod żar 

sz… do toho horcia i kypiŭo → zakypity 

kыsnuty ‘kisnąć, kwaśnieć’: to sыr soŭyŭy, i soŭyŭy tam do toj diszkы nakŭaŭy, 

nakŭaŭy i jak toto nakŭaŭy kameniom pryŭożyŭy, żebы toto kisŭo; [ciasto na chleb] kysŭo i 

potim do peca dawaŭy → wыkыsnuty 

L 

labidyty ‘lamentować, narzekać’: jag zaczaы labiditi: a de moja korowa? 
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lataty ‘latać, biegać’: tela lem stanie na nohy to już ide już lata (MJ42) 

laty 1.‘lać’: toto potym zakypiŭo, dawaŭy zimnu wodu i powoľi toto lały; maŭy taku 

mirku, ta tyľo ľały too, toj wodы s toho kľagu; to trea byŭa ŭapaty za łeb, rozzuniati, a tu 

horiati ľały toto; 2. ‘padać, lać (o deszczu)’: tak tiż zaczaŭo laty; czasom wыszŭo tag że dożdż 

laŭ; moż bыŭo jag ľaŭo, to moż bыŭo sia tam skryti; ľije jag neszcześcia; tam dożdż ne ľaŭ; 

tu sŭonko śfitiŭo, a tam ľało → nalaty, wlaty 

liczы zob. lihaty  

liczыty
1
 ‘liczyć’: ci kawaŭok chľiba ci kawaŭok poŭotna no to ľiczymy na kawaŭkы; 

derewo bo możemy ľiczyti derewo jest ale pnia – tag o no de..., kawa – derewo o tam ci kubik 

ci puŭ kubika to nazywamy derewo, ale wiencej ras tak, jak porizane, poriżeme buk na tag 

zwany siah to znaczyŭo, ľiczyŭo sia ta jagby jeden meter jeden meter, ale ľiczmy od metra ni, 

meter derewa to ľiczyŭo sia f tot sposib o meter na zdoŭsz, meter na szyr tag o to sia ľiczyŭo 

meter ta jagby meter kwadratowyj 

liczыty
2
 ‘leczyć’: ľiczyŭi ta ja, jag byŭo, sfojim ľikarsfom; jarec [jęczmień na oku], no 

to jak sia zrobyŭ to ne ľiczyŭy, to metaŭy takie, jarec metaŭy do peca (MJ42); czemir, a toto 

ľiczyľi tiż domowo on'ym sołej i wodu 

liczыty sia ‘liczyć się z czymś, zwracać na coś uwagę’: każdyj sia ne ľiczyŭ s tym 

lihaty ‘kłaść się’: na nicz toto zaonaczyŭ żeby tepŭo zatrymaty i tak ľihaŭ tam jak 

borsuk i spaŭ (MJ42); każdy [prosiak] on'e i ľihaŭo i szыtko graŭo; dok. liczы: jagem se ľuch, 

jag zasnoŭ 

lipyty ‘lepić’: [kura] tu wыhrebŭa, tam wыhrebŭa, tu wyhrebŭa jak kura, i trea byŭo 

ľipitï [podłogę gliną]; pczoŭa najpersze zberat tot pył tot wosk, tam toto sztoto lipjet desy do 

ramkы ch pniaku i i ona lipit sztoby potem do toho nosit mjut (MJ42) → pozalipiaty 

litaty 1.‘latać’: na totu dziuru ľitaŭy łastiŭkы; 2.‘biegać’: tak sia myż rychtuwaŭa szto 

jak piszŭa czohosy do sypancia, ta ona choľera po ścini ľitaŭa 3. ‘tu: kręcić się, poruszać się 

szybko’: na tracz, tam i woda tiahaŭa i tam toto ľitaŭo i rizaŭo 

lubyty ‘lubić’: pczoŭa ne lubit końskoho potu (MJ42) 

Ł 

łapaty ‘łapać’: no i tu sia ŭapaŭo i do tej giełetы sia o zdojiŭo; to trea byŭa ŭapaty za 

łeb, rozzuniati, a tu horiati ľały toto; uciu sia ŭapaŭo 

łetity 1. ‘lecieć, przylatywać’: letiły bocany (MJ42); 2. ‘lecieć, przelatywać,’: tu tag 

byŭo porychtuwano szto muka tu letiła; byŭ takyj żoŭop, tiż byŭ derewianyj, pres ciŭu stajniu 

szto toto [słoma], szto łetiło, ta szytko łetiło do żoŭoba; potim byŭ dach, żebы dożdż ne łetiŭ; 

3. ‘lecieć, pędzić, biec’: korowa łetyt a ja łetiu za niom (MJ42); ta hnały [owce] na paszы, na 

pasfыsko, no to teras jak troje [ludzi], jeden na peret, żebы ne łetiŭы, druhe po po boku 

łeżaty ‘leżeć’: dziura bыŭa ta ony sobi łeżaty, łeżaŭy f koszari de chtiŭï; medwid czy 

tam tot borsuk w barŭozi leżyd (MJ42) 

łuczыty sia ‘łączyć się’: to jest koŭo i ony sia tam ŭuczyt, no tam szist kawaŭkiŭ 

łyszyty ‘zostawić’: to fse lyszyŭ 

M 
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maczaty ‘moczyć’: maczaľi on'e śpiritusu (MJ42); onom szpirytusom do toho maczaŭ 

(MJ42) 

marchaty sia i marchuwaty sia ‘o popędzie płciowym krowy – latować się (wiele 

razy)’: poľuwaŭa sia raz, druhi raz i treti raz, no to taku korowu nazywaŭy marcha, że sia 

marchat, sia marchuwaŭa i marchuwaŭa 

marchuwaty sia zob. marchaty sia 

marciuwaty sia ‘marcować się, o popędzie płciowym kota’: marciuje sia, kitka 

marciuje sia; nie beesz mi tu marciuwaŭa (MJ42) 

mastyty ‘maścić’: ta se zme mastiŭi haŭuszky, pirohы, mastiŭi saŭom → omastyty 

maszkaryty ‘ubierać się biednie, źle’: jak sia zyszŭo tak pary do kupy, to gadaŭy 

maszkaryty [i to szto to znaczyło?] no to, że takы sia zyszľi takы jak maszkaryty, to bыŭo 

takie, ale to ritko bыŭo, takы maszkary, takы maszkaryty (MJ42) 

maty ‘mieć’: bo każdyj maŭ gazda, maŭ uci; budu maŭ jeszcze wiele innych kŭopotiŭ; 

jest taki czŭowiek kotry maje oczy dobry i niedobry, to nie wiadomo jak to chto maje; no ja 

jeście mam, mosz pokazati, jak to wyhladaŭo; byŭa taka barankowa szapka, ta jak kozakы 

maŭi (MJ42); koni tiż maŭy kuľaŭku ◈ maty do czynynia: budu maŭ z najwыższym sondom 

do czyninia 

melduwaty sia ‘meldować się’: musiŭ meľduwaty sia 

merydzaty ‘przeżuwać (o owcy, krowie)’: merizat, merizat, no to znaczy że ona ototo 

pryonaczuje, jag o, żuwat, no to ałe to żuwat to już byŭo ne po łemkiŭskы, po ŭemkiŭsky 

byŭo meridzat, jag ne marydzaŭa cy korowa, cy ucia, to byŭa jusz chora (MJ42) 

merznuty ‘marznąć’: f ti piŭnyci byŭ ciŭyj magazyn zimowyj, petruszka, morkoŭ, bo 

tag de, de ta zamerzŭa a tam już ne, tag byŭo zrobene, że ne merzła → zamerznuty 

meszkaty ‘mieszkać, żyć’: byŭa doľina no to nazywaŭy z doľiny o bo tam doľiniaże 

tam tiż meszkaŭy; tu f Szczawnyku meszkaŭ 

metaty ‘rzucać’: haŭuszkы ŭyszkom metane sie nazywaŭy (MJ42); woda horiacza i na 

tot krip to pierohy metały; jag jusz sia obrobiŭы no to ftody moŭotyŭы, sia metaŭo na bojisko, 

i maszыna, ji krutyŭo sia rukamy, a jak poperednio, ta byŭy cipы, ta cipamы; szytko babы, 

motykami toto kopaŭы, totы skybы z nas mы metaŭy; tam byŭ pec szto w nym pekły i on'e, a 

potim dostawyŭy szparhed gu nemu [do pieca], a teraz iszczy komyn, a to jusz tera, jusz 

metaŭy szytko; jarec [jęczmień na oku], no to jak sia zrobyŭ to ne ľiczyŭy, to metaŭy takie, 

jarec metaŭy do peca 

miriaty ‘mierzyć’: horniaczem miriaľi; poŭotno miriaŭ (MJ42) 

miszaty ‘mieszać’: ucze moŭoko, a to korowie moŭoko, a korowie jag ta tiż do toho 

uczoho wľały że, miszaŭy, miszaŭy  

moczы ‘móc’: jak ja możu maty z najwыższym sondom [do czynienia]; f kotrym to 

roku mohŭo byty, to desi mohŭo byti piadesiat szist; to mohŭo byti tag do desi koŭo 

piadziesiatoho roku; kołiba to powisti tak, to bыŭo sztosi takie, ta jag na dwi osoby, tam 

mohŭo bыti, dwi osoby mohŭo tam spati; tam sia noczuwaŭo, spaŭo, abo mohŭo sia spati, 

mohŭo sia ne spati; ony [baby] sia ruszaty ne mohŭy na weczeri, jak gruľi kopaŭa; żebы sia 

ne mohŭo tam spałyti; szto tam dwi try osoby mohly spatï; potim jużem ne mih daty rady 

moknuty ‘moknąć’: mokŭo → zmoknuty 

mołoty ‘mleć’: żыto myŭyŭy na muku (MJ42); jak moŭoŭy to byŭy takie rucz’ne 

mľinkы (MJ42) → zmołoty 
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mołotyty ‘młocić’: jag omoŭotyŭ no to już byŭo wыmoŭoczene, a tak to jag iszczy 

moŭotyŭ, ja iszczy mam moŭoczene; moŭotiľi cipami a moŭotiľi ciŭu zimu (MJ42); zerno 

moŭotiŭo sia, już wymoŭotiŭo sia; moŭotyŭы tak, jag byŭo, dak ja byŭo de kłasti, to 

moŭotyŭы to kłaŭy → omołotyty, pomołotyty, wыmołotyty 

morduwaty ‘mordować, męczyć; tu: nagabywać’: potim znowu tag za nim chodiľi, i 

tak chodiľi, morduwaŭy (MJ42) 

mriawczaty ‘miauczeć’: chodit po dworie, kriaŭczyt, priszoŭ marec i zaczeŭa kitka 

mriaŭczati (MJ42) 

muruwaty ‘murować’: jednu ścinu muruwały i druhu ścinu muruwały, a do seredynы 

da szuter sypaŭi → wыmuruwaty 

musyty ‘musieć, trzeba’: piŭ kary musisz odsŭużyty; musi smotriti; ona musiŭa prejti z 

widrami (MJ42); zabraľi mu bundu i potim se tum bundu musiŭ wykupiti (MJ42); musiŭ 

robyty, bo ja byŭ najstarszyj doma; ta win musiŭ widitы szto, wыhnaŭ, a bacza musiŭ znatы 

szto odobraŭ 

myszkuwaty ‘kastrować’: myszkuwati, to raczej myszkuwati sia nazywaŭo toto; 

hnieskы weterinasz to myszkuje; myszkuwały i jag już maŭ iti na paszu to już wymyszkuwały 

już ne nazywaŭ sie bujaczok ale sia nazywaŭ już bыk (MJ42) → wыmyszkuwaty 

mыty ‘myć’: toto [giełetę] tra byŭo mыty → wыmyty 

mыty sia ‘myć się’: mыľi tыm tak sia tom wodom śfiaczenom (MJ42) 

N 

naberaty ‘nabierać’: chodyŭy babы sy tutej [do spichlerza] korytcia derewianы, s 

korytcia, s korytciam naberaju toho, toj muky, na szto jej tam treba, cy na jake tisto cy na 

chľip; dok. nabraty: ‘nabrać’: duhan to nabraŭ s toho micheriny, z hanczaka nabraŭ i ziaŭ do 

gamby i toto żuwaŭ (MJ42); 2. ‘nabrać, naciągnąć’: alkoholu nabraŭo (MJ42) 

nabraty zob. naberaty  

nabyty zob. nabywaty  

nabywaty 1. ‘ubijać’: zemľa, jag byŭa taka nedobra, szto ne ne, to wozyŭy iszcze s 

poľa i nabywaŭy, i take byŭo riŭne; dok. nabyty: jag desy sztosy chtiŭ nabity hlynы, to na 

jakesu doszczku; pecysko nabyŭy z hłynы, kaminia; 2. ‘nabijać, wbijać’: dziurы sia 

nabywajut tod moch, tag żebы para ne iszŭa w zymi 

nadawaty się ‘nadawać się’: abo rosŭy pestrakы takы … ale toto barsky twerde, toto ne 

nadawaŭo sia  

nadlipiaty ‘lepić drugą warstwę (tu: na podłogę)’: a jag byŭa hłyna, pŭańsza hłyna, no 

to sia opaľuwaŭo, musiŭy naľipiaty, potim nadľipiaŭy 

nadziwaty ‘nadziewać, nakładać’: osï, szto sia nadziwaŭo koŭa na ni 

nagadaty ‘nagadać, naopowiadać, napleść’: sztosi tam znaŭa do toho nagadaty, 

naszeptaty (MJ42); hnieskы Cigankы no tiż dekotry znajud, a dekotry ne znajut, dekotry tam 

nagadajud, nagadajud, bo tag bude 

nahnaty ‘zagnać’: nahnaŭy kurы → hnaty 

nahriwaty sia ‘nagrzewać się’: jak sia ne nahriwaŭ, ta na pecu sia spaŭo 



15 
 

najisty sia ‘najeść się’: a potim jag jusz [owca] prestane jistï, najiŭa sia i prestane jisty 

to jusz, meridzat (MJ42); narobiľi pirohiŭ, najiľi sia na weczier; na śnidania toto najiľi sia i 

piszľi do roboty (MJ42); ony toj sŭomy najiŭy (MJ42) 

najmuwaty ‘najmować (do pracy)’: de byŭo hidni poľa a ne duże ľudy, totы musiŭy 

najmuwati 

najty ‘znaleźć’: tam naszły źrudło szczawы, kwasnoj wodы; tam naszły źrudło 

szczawы, kwasnoj wodы, toj leczniczoj, naszły źrudło wodы i nazwaŭy jej jakosi szczawa 

nakładaty ‘nakładać’: to byŭo takie z drowna wytoczene i tak f seredyni i tak sia o, ta 

jagby do toho sia nakŭadaŭo a z werchy takym sia czymsi zakruczuwaŭo; dok. nakłasty: a 

teras tu nakŭaŭy, a tu tyľa hŭapyŭy, pozberaŭy, i tak, zŭożyŭa do bundza; tam nakŭaŭy na 

toto szыra; to sыr soŭyŭy, i soŭyŭy tam do toj diszkы nakŭaŭy, nakŭaŭy i jak toto nakŭaŭy 

kameniom pryŭożyŭy ◈ nakłasty ohen ‘rozpalić ogień’: tra byŭo nakłasty ohen; jag ohnia 

nakŭaľi, sia toty pastuchy, takы sia ohriŭo (MJ42) 

nakłasty zob. nakładaty  

nalaty zob. naliwaty  

należaty ‘należeć’: należeľi do jednoj parafiji (MJ42) 

nalipiaty ‘lepić gliną’: [podłoga w chałupie] tiż dełynы, dełynы, f chyżы jednej, druhij 

potim stawiaŭy dełynы, chodz i totы byŭy kurnы ta stawiaŭy bo to to już byŭo topľisze w 

zymi, bo byŭa doszczka i już ne tra byŭo, a tak tra byŭo naľipiaty [gliną] 

nalitaty sia ‘nalatać się; tu: nabiegać się’: po tych horach to ja sia napas, kilo to sia my 

naľitaŭy 

naliwaty ‘nalewać, polewać’: z horы sia naľiwaŭo; czemir, a toto ľiczyľi tiż domowo 

on'ym sołej i wodu, i tym naľiwaŭï; dok. nalaty: jak tilko naleľi mu, wutke wypiŭ (MJ42); 

waru nalaŭy do horcia i zkypiŭo i szmariŭy tam mukы (MJ42); to tu byŭa dziura, toto 

moŭoko s toj giełetы naľaŭo  

nałapaty ‘nałapać, złapać’: to sia toto moŭoko naŭapaŭo; bo to sia toto moŭoko 

naŭapaŭo → łapaty 

nałkaniaty ‘naginać, zginać’: no to [z] smereczka, z jalïczkы, a to koŭyskы trea byŭo 

za… zaparïty na ohniu i tra byŭo skrutïtï ho na takie jak prijatne i toto sia potim naŭożyŭo tak 

sia toto ne roschodiŭo i tag do toho sia n'akaniaŭo i zo samoho takoho byŭy take jak, 

nazywaŭy on'e, otweracz co sia z'aperŭo 

nałożyty ‘nałożyć, założyć’: no to [z] smereczka, z jalïczkы, a to koŭyskы trea byŭo 

zaparïty na ohniu i tra byŭo skrutïtï ho na takie jak prijatne i toto sia potim naŭożyŭo tak sia 

toto ne roschodiŭo i tag do toho sia n'akaniaŭo; totu masku naŭożyt i tag be o inaczej 

wyhladaŭ 

namoczыty do ‘namoczyć w’: teľa jag zabyŭy, no ta tod żoŭudok to wynimaŭy, i i toto 

wыmyŭy, wыczystyŭy, potim to nasoŭyŭy i zawisyŭy, toto wыschŭo i potim po kawaŭku 

toho żoŭutka tiaŭy i ma…, namoczyŭy do wodы, potim toj wodom wыľiwaŭy, rozmiszaŭy i 

za chwyľu czasu już byŭ sыr  

naonaczыty zob. onaczыty  

napadaty
1
 ‘napadać’: Tatarы, Turkы napadaŭy na totu Ruś 

napadaty
2
 ‘napadać, o deszczu, śniegu’: napada śnihu na derewa 

napasty (sia) ‘napaść się (paść wiele razy)’: po tych horach to ja sia napas, kilo to sia 

my naľitaŭy 
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napowaty ‘poić’: konia napoŭaŭ (MJ42) 

naprawiaty ‘naprawiać’: okna, okna naprawiat; tot sia nazywaŭ szto z butami, buty 

szыŭ, naprawiaŭ, szefc (MJ42); dok. naprawyty: pomih mu naprawiti 

naprawyty zob. naprawiaty 

naprażyty ‘nasmażyć’: naprasz tam czwarkiŭ 

napriasty ‘naprząść’: trea byŭo priasti, furkati toto łen tihati on'e to ta sie już wencej 

napriaŭa (MJ42) → priasty 

napysaty ‘napisać’: nap'isaŭem toto podania dľa najwыższoho sondu → pysaty 

napyty sia ‘napić się’: [owca] jak sia duże napiŭa, to choriŭa; h ľiti chodyŭo na połe, ta 

napiŭo sia 

narizaty ‘naciąć, narżnąć’: tam sia narizaŭo na siczkarni tam jak siczkы zo swiżoho; 

nazberaŭy toho i narizaŭy (MJ42); narizaŭ doszczok (MJ42); na tym traczu narizaŭ doszczok 

narobyty 1. ‘narobić, zrobić dużo’: narobiľi pirohiŭ, najiľi sia na weczier; brajde 

narobiŭa; 2. ‘wydalić kał, mocz’: mыsz, narobiŭa do wiŭsa, a że toto kin źiŭ i że toto toto 

meszynы mu poszkodïŭ 

narodyty sia ‘urodzić się’: tela sia narodiŭo takie niekonieczne, no sŭabe 

narыchtuwaty (sia) ‘przygotować (się)’: nazywaŭo sia kołyba, żeby tak chtosi chtiŭ 

noczuwaty, niby ono tam byŭo tepŭo bo tak droŭ tam nie chodiŭo, tam kilo se chtiŭ 

narychtuwaty; narыchtuwaŭy sia totы starszы kawaľery pit seŭom → rыchtuwaty 

nasadżaty ‘nasadzać na jajka’: nasadżały na jajka 

naschodyty sia ‘naschodzić się, zebrać się w gromadę’: takы sia bandы naschodyŭo 

nasijaty sia ‘wysiać się, rozsiać się’: bыŭy smerekы, jeľici, buczkы, bo sia desi tak 

nasijaŭo 

nasołyty ‘nasolić’: teľa jag zabyŭy, no ta tod żoŭudok to wynimaŭy, i i toto wыmyŭy, 

wыczystyŭy, potim to nasoŭyŭy i zawisyŭy 

naspaty sia ‘naspać się, spać długo’: ja sia naspaŭ na tym pecu 

nastaty ‘nastać, zacząć się’: jag nastaŭy toty ŭozy osi na żeľizne no to już dawaŭy smar 

nastraszyty sia ‘przestraszyć się’: oni sia nastraszyľi 

nasыpaty zob. nasыpuwaty  

nasыpuwaty 1. ‘nasypywać’: kosz de sia zerno nasypuje; dok. nasыpaty: tam nasypaŭ, 

paczku duhanu nasypaŭ, zatiach, zawiazaŭ, do kыszeni (MJ42); 2. ‘nalewać’: ta dwiniata 

byŭy ta jagby toty dwi szklankы razom byŭy zwuczene, i do toho tu nasypaŭ jednoho do 

jednoho, drugoho do drugoho i toty nius (MJ42) 

naszczыpaty ‘narąbać szczap’: narobiŭy sia szczыp, naszczыpaŭo z buczka 

naszeptaty ‘szepcząc, coś komuś powiedzieć’: sztosi tam znaŭa do toho nagadaty, 

naszeptaty (MJ42) 

naszыwaty ‘naszywać’: tot kawaŭok kotri sia naszыwaŭo to sia nazywaŭa ŭata 

nateczы ‘naciec, nalecieć’: totы hoŭowkы fszytkы tyma kinciamy zaonaczyŭ, no i tak 

sidyŭo i i woda taka do [?] natekŭo 

nateraty ‘trzeć, nacierać’: poużywaŭ toto szpiritusu, nateraly no ale duże do teho 

nateraly bo zapalenia (MJ42); żeby garŭo ne boľiŭo, nateraŭy tym czosnkom (MJ42); dok. 

naterty: naterľi gruľi, daľi mukы, wymisz’aľi, ŭyszkom, na wodu, no i to byłi haŭuszkы 

(MJ42) → terty 

naterty zob. nateraty  
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natiahnuty zob. natihaty  

natihaty 1. ‘naciągać’: [Jak łączyli?] ta jeden poza druhoho, i tu teras s toj stranы kołyk 

tu, a s toj stranы kołyk tam i do dziurы i totu witku po…sia natihaŭo z horы; dok. natihnuty 

[tu: natiahnuty]: jak toto, natiahło, tak koŭo sia ne obertaŭo; 2. ‘wchłaniać’: bowhaj ne 

wыmahat dobroj zemľi, win iszcze poprawiat zemľu, desy natihat powitriom, natihat co 

poprawia zemľu 

natihaty sia ‘przeciągać’: naż dzido no to sia biŭ z woŭkom na telati, tela on'e woŭk gu 

sobi, dzido biż gu sobi tela, sia natihaŭy z woŭkom 

natyskaty ‘naciskać’: tam sia daje, tu sia daje totu smietanku, teras toto sia natiskat i 

teras totu tota smietanka i tym sia potihat do hory 

nauczyty  zob. nawczыty 

nauczyty sia zob. nawczыty sia 

nawaryty ‘nagotować’: staŭy już rano, nawariŭy jak o teras taka robota h oseni no to za 

cmы ta takie śnidanie tam byŭo, zaras obit daľi, naiŭy sia i po obidi każdyj iszoŭ do sfoji 

roboty a na poŭudnie to nawariľi (MJ42) 

nawczыty ‘nauczyć’: jag naŭczeny bыŭy [owce] choditi domiŭ to dobri bыŭo a jag ne 

naŭczeny bыŭy choditi to ľipsze bыŭo ich ne wypuszczati 

nawczыty sia ‘nauczyć się’: jagby cukierek ziaŭ, jak sia tak nauczyŭ; żebы sia 

n'auczyŭ to najperszy musi bыti za czeladnika; ta hnały [owce] na paszы, na pasfыsko, no to 

teras jak troje [ludzi], jeden na peret, żebы ne łetiŭы, druhe po po boku, i na zadu i tak 

wыhnany na pasfыsko, a potim daľsze jak sia [owce] nauczыŭы ta ne tra byŭo, ony iszŭy już 

jak; ony sia nauczyŭy ta potem iszŭy samï → wczыty sia 

nawernuty ‘zawrócić, nawrócić’: jagby jej [krowy] ne nawernuŭ, ta ne piszla domiŭ ale 

piszla do sin (MJ42) 

nawezty zob. nawozyty 

nawozyty ‘nawozić’: wiŭsыsko byŭo i hnoju nawozyŭ, i do toho wiŭsiska, no ta jag 

byŭo suche, to aż iskryŭo so skyp; dok. nawezty: kamenia nawezŭy, hlynы nawezŭy  

nazberaty ‘nazbierać’: do butľi nazberaŭ [owoców], cukru zasypaŭ (MJ42); jak sia 

pide do ľisa na griba, a nazberat sia, o mam szcześcia 

nazwaty zob. nazywaty 

nazywaty ‘nazywać’: ne, ne radyŭy, ne nazywaŭy nyjak żeby sia byŭa nazywaŭa 

[deska]; tam naszły źrudło szczawы, ne kwasna woda ałe, po swojemu nazywaŭy; ujko to 

wece nazywały, jagby po, jak sestra by bыŭa, brat a sestra, ni, to ta jak po sestri ftoŭdy 

nazywaŭy ta jak ujko, o tu sie nazywaŭy tego, tu stryjko; wekszы buľi, to nazywaŭy spuza; 

dok. nazwaty: tam naszły źrudło szczawы, kwasnoj wodы i nazwaŭy jej jakosi szczawa... no ji 

nazwaŭy potim Szczaŭnyk, toto seŭo nazwaŭy i tak Szczaŭnyg do hnesznioho dnia; take 

wereteno sia nazwaŭo 

nazywaty sia ‘nazywać się’: tam sia nazywaly Czerteżы Pitpasikы, Horocz’ka, tak sia 

nazywaly totы mis’c’ewosci takы 

nesty ‘nieść’: szafľik to ma z jednej strany i z druhi strany takie o szto moż ruki tam 

dati żebы moż bыŭo niesti; toto moŭoko niesŭo sia domiŭ raczej, do seŭa; toto obľituje, potim 

toto witer nese (MJ42); szto byŭo nesty; zabraŭy do takoj płachtы i nesŭy; niuz domiŭ i potim 

toto robyŭy s toho bryndziu → ponesty, wыnesty 
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noczuwaty ‘nocować’: ja noczuwaŭ, bo to juhaz iszczy ne chtiŭ noczuwaty bo sia 

bojaŭ, no to ja chodyŭ noczuwaty; nazywaŭo sia kołyba, żeby tak chtosi chtiŭ noczuwaty; tam 

sia noczuwaŭo s tyma bыkami; tam sia noczuwaŭo, spaŭo; pid bukom sia noczuwaŭo abo pid 

jałyciom o to sia noczuwaŭo; f ti kołybi sia noczuwaŭo → prenoczuwaty 

nosyty 1. ‘nosić’: babы da w zimi nosiŭi kapuci s toho sukna; bыkы, tod dyszeľ nosiŭi; 

nosyŭy, to nosyŭy takы tisz sia nazywaŭo bukwasz f tym wodu nosiŭy; pczoŭy szto mjud 

nosiŭy (MJ42); 2. ‘nosić – o odzieży’: [bundy] ne nosiľi, pamiatam bo stare nosiľi; za naszej 

pamiati to już nie nosiľi (MJ42); ja pamiatam bo h nas takij pas bыŭ bo tato nosiŭ (MJ42); 

byŭa taka barankowa szapka, to iszczy starы ľude tu, w Michaŭowi, to nosiŭ do cerkwi no 

(MJ42)  

O 

obchodyty ‘obchodzić, świętować’: [święta] tu tag opchodiľi, tag de indej, zaz inaczej 

obchodyty sia ‘zadowolić się’: jag ne starczyŭo toho boczku, soŭonynu, no to 

opchodïŭy sia tym [sałem] 

obczuchaty ‘obetrzeć’: tota na toto obczuchaŭo to asz kroŭ iszŭa 

obderty ‘obedrzeć’: toto fszыtko hoŭoŭkы obderły, optiaŭy jich, s tыm nasiniom 

oberaty ‘obierać’: mama oberaŭa gruľi → odobraty 

obernuty zob. obertaty  

obertaty ‘obracać’: byŭ druczok sia nazywaŭ no i tym tag obertaŭ dookoŭa i znowusz 

toho wziaŭ do jednej rukы toho żыta i fs’e o ta jagby fsypaŭ tu o f seredyniu; dok. obernuty: 

jag byŭo szyroke, no to potim obernuŭy, z druhoj stranы i zas tak 

obertaty sia ‘obracać się’: jak toto na na, natiahło tak koŭo sia ne obertaŭo; sia 

obertaŭo; jusz sia obertaŭa; te tri bahnitkы daŭa na wodu, tak sia doŭho obertaŭy totы 

bahnitkы 

obijty ‘obejść, okrążyć’: obыszoŭ tak [stożek], doŭokoŭa 

obkresaty ‘ociosać’: do serediny toto szыtko wyonaczyľi, wybraľi takie ko… tam a tot 

wierch potïm opkresaľi, toty ŭupy jak to opkresaľi → kresaty 

oblaty ‘oblać, uczcić alkoholem ukończenie pracy’: skinczyły budowu ta [robili] 

odomasz, i trea byŭo obľaty żebы na doŭho stajaŭ [dom] 

oblitaty ‘opadać’: toto obľituje, potim toto witer nese (MJ42); dok. obłetity: ta łyścia, ta 

z buka obłetiło każdoj osinu a ze smereka to najwecej (MJ42) 

obłetity zob. oblitaty  

obłożыty ‘obłożyć’: ras tag dookoŭa kŭaŭ, snop koŭo snopa, snop koŭo snopa, no i jag 

iszczy to byŭo, no ta wece nydz uwahы jag dałeko obŭożytы, bo jag obłożyŭ za maŭo, ta ne 

chce sia o, toho ta ne mich totы snopы reszta zŭożytы 

obłuszczыty ‘oczyścić z łusek’: nazywaŭy ji kukuruzu, toto szto kukurycia bыŭa na ni, 

potim tra bыŭo szыtko obŭuszczyti (MJ42) 

obmerznuty ‘przymarznąć’: kus obmerzŭa to seredinom wodu (MJ42) 

obonaczыty sia zob. onaczыty 

obrabiaty ‘obrabiać; tu: uprawiać’: ta karpeľi, ta burakы pasteŭnы, i to jes take, jak 

kapusta, no ale toto sijały, ta to obrabiaŭы; dok. obrobyty: toto obrobïŭ 
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obrizuwaty ‘opiłowywać’: topir to sia użыwaŭo do kresania derewa, daŭno tam ne 

obrizuwaŭy 

obrobyty sia ‘obrobić się, skończyć coś robić’: a potim jag jak piszŭo, jag jusz sia 

obrobiŭы, no to ftody moŭotyŭы 

obrobyty zob. obrabiaty  

obstryczы ‘ostrzyc’: tu byŭ opstrich 

obszыty ‘obszyć’: koronkom bыŭy opszyty; koronkom bыŭy opszyty dookoŭa (MJ42); 

mama opszyŭa tak tu i tu (MJ42) 

obtiaty zob. obtynaty  

obtynaty ‘obcinać’: najpersze sia optynaŭo popid brich; optynaŭy tag; dok. obtiaty: 

potim jag jusz totы obotiaŭ; toto fszыtko hoŭoŭkы obderły, optiaŭy jich, s tыm nasiniom 

obudyty ‘obudzić’: żeby ľudi obuditi, to tam do tego byŭa warta (MJ42) → budyty 

obuty sia ‘obuć się, założyć buty’: obuŭ sia i potim mu wyskoczyŭ micher  

obwiazuwaty ‘obwiązywać’: s toj sŭomy krutiľi take poweresŭa, to obwiazuwały 

kruszkы, jabŭony, sľiŭkы (MJ42) 

ochabyty ‘zostawić, opuścić’: ugur ne pasŭy tam nicz, brakŭ mu zerna i ochabyŭ 

(MJ42); tot szto pasuwaŭ na sani, na sani ta too, toho ochabiŭ, ochabiŭ ho, ne, toho ne rubaŭ; 

ta tiľo ochabyŭ 

oczыstyty ‘oczyścić’: bыŭo take korytcza co już bыŭo wyrobene, totu oczystiľi, majster 

taki ta oczystieľi (MJ42) 

odbyty ‘odbić’: [byk] wыrwaŭ i to kopnuŭ mia, to wыłetiŭ na druhu stranu, tu jagbы 

stojaŭ bыk, ja łetiŭ od neho aż na druhu stranu, a jagbы mia rukami nie odbiŭo ta ja bыm 

triachnuŭ hoŭowuczom to bыm sia zabiŭ 

odchodyty ‘odchodzić’: to ta buchaŭa tota para taka smerdiacza jag on'e, z niej, szto 

ona chodïŭa, ruszaŭa sia i to tod gas, otchodïŭ z niej  

odcidyty ‘odcedzić’: potim tu wodu otcidyły s toho wareneno moŭoka i s tym 

moŭokom toto iŭy, czыr → cidyty 

odcwerkaty ‘dojąc ściągnąć mleko (do końca)’: odcwerkati toto moŭoko → cwerkaty 

odczuwaty ‘czuć, odczuwać’: ne otczuwam 

oddawaty ‘oddawać’: tot sыr oddawaŭy tыm ľudiom szto bыŭy jih uci 

oddojity ‘wydoić (pierwszy raz)’: persze moŭoko no to jak sia zdoiŭo no to korastra, ta 

jak ucia tïlko że treba oddoity 

odfajtaty ‘odkroić kromkę’: ale sa fajtu otfajtaŭ (MJ42) 

odkazaty ‘powiedzieć, odpowiedzieć’: otkazaŭ do wŭastyteľa, że sy pryszoŭ po sыr 

odkładaty ‘odkładać’: na kuŭka płuch, płuch, no i wjo, i iszŭy, i skybu otkŭadaŭo na 

bik; dok. odłożyty: zaperaŭy [strungę], ona byŭa prehorodziena a potim iszczy byŭa take szto 

totы uci jag zhaniaŭy, no ta toto ot… odłożyły na big ho huknuły i chtody uci piszŭy 

odkrutyty ‘odwrócić, odkręcić; tu: przekręcić’: otkrutil ŭep, mu dawaŭ tam chľiba 

(MJ42) 

odlepiaty sia ‘odklejać się’: jak kowaľ robiŭ, do ohnia ... pokŭaŭ a s toho żaľiza desy 

sia odlepiaŭo szto tako sia zonaczyŭo i sia zrobïŭo no na taku buľku, buľkы, wekszы buľi, to 

nazywaŭy spuza 

odliwaty ‘odlewać’: potim totu sarwatku odľiwaŭy 



20 
 

odłetity 1.: ‘odlecieć’: odľitiły bocany (MJ42); 2. ‘spaść’: płachta, toto wynesŭa na 

poŭe, potim jak do jidzienia rospesterŭa i jak mu sztosi odletiło ta na toto ne na zemľu 

(MJ42); iskra odletiła jedna ci dwi (MJ42) 

odłożyty zob. odkładaty 

odmituwaty ‘odrzucać’: jak kopaŭy, to odmituwaŭy totы takы sredni neweľkы 

[ziemniaki]; lemisz podawaŭ, zemľu chpaŭ na na bľachu, a bľacha już odmituwaŭa na bik 

odobraty
1
 ‘odebrać, zabrać’: moŭoko odobraŭa korowi to bыŭa striga (MJ42); bacza 

musiŭ znatы, szto odobraŭ, bo potim no osieni jak pryjde [właściciel owiec] i powi, bude 

gaaŭ że mu brakuje 

odobraty
2
 ‘obrać’: totы kukurudzy sia odobere → oberaty 

odomknuty ‘otworzyć (drzwi)’: no a żebы byŭo hwoity wыjtï no to byŭy dwerci takы 

na na szczyti, na jednym szczyti, bo ono byŭo podoŭhaste, byŭo na szczyti byŭy dwerci i 

dwerci odomknuŭy, otworyŭ, wo i hwoszoŭ i wыszoŭ, i na den zaperaŭ 

odpocznuty ‘odpocząć’: muszu otpocznuti; tag ona jusz potim moŭoka ne ma, ne ma, 

no to tak prinajmiej z misiac czasu o jusz żeby ona persze, żeby kus otpoczŭa sobi, to jusz 

potim jest, no to to sia, to sia toto nazywa za…, prisuszaty o, abo zasuszaty, tam korowu 

prisuszaty 

odpoluwaty sia ‘(o owcach) zaspokoić popęd płciowy’: zokŭamiŭa sia, otpoluwaŭa sia 

i majet jahnio, persze jahnia 

odprawiaty ‘odprawiać (nabożeństwo)’: kśonc otprawiaŭ (MJ42); dok. odprawyty: 

bыŭa otprawa on'e otprawiľi, ranna sia nazywaŭa (MJ42) 

odprawyty zob. odprawiaty 

odrabiaty ‘odczyniać uroki, odczarowywać’: bыľi straszne toty szto odrabiaľi, 

porabiaľi (MJ42); na szariskym zamku, tam bыŭo ciŭy, ciŭy on'e toto toto szszo porabiaŭy, 

odrabiaŭy; dok. odrobyty: ta im bacza powiŭ tak, ta masz tam taku mudru jag sama porobiľi 

ta teras ne moh odrobit, to ja sia do toho teraz ne beru, bo to już jez za pizno 

odrizaty ‘oderżnąć’: kloc co odrizaŭ 

odrobyty zob. odrabiaty 

odrosnuty ‘odrosnąć’: ony [liście] ku [?] potim odrosŭy 

odsidyty ‘odsiedzieć (w więzieniu)’: piŭ kary musisz odsŭużyty, odsidyty 

odsłużyty ‘odsłużyć; tu: odbyć’: piŭ kary musisz odsŭużyty 

odsyłaty ‘odsyłać’: to h Wabowi kupiŭi [bydło] z Ŭabowы do Sancza na stacyju toto 

pryhnały, a, i zaŭaduŭaŭy do Krakowa otsyŭaŭy 

odtiaty ‘odciąć’: ta to ottiaŭ 

o[d]tysnuty ‘przycisnąć’: a potim totы koŭoskы sia zas krutyŭo, na taku on'e, i 

kawaŭok, paru soŭom toho owïŭo sia tak i toto otysŭo  

odwernuty ‘odwrócić’: żebы jakoho neszcześća odwernuti (MJ42) 

ohladaty ‘oglądać’: iszoŭ ohľadaŭ 

ohnaty ‘odegnać; tu: zabezpieczyć przed czarami’: trea bыŭo znati, szto swoje ohnaŭa, 

ohnaŭa swoji moŭoko, szto ne dopustiŭa toho 

ohrabaty ‘wygrabić (dokoła)’: no i to [słomę] potim toto wыtrepaŭ, wыczystyŭ, 

hrabľamï ohrabaŭ, na ścini byŭ taki kyj, na tod hag zawisyŭ [słomę], wыkrep, wыhrebaŭ, 

wыhrebaŭ, no i byŭa kyczka jusz potim na dach; zapaska używały jak isty na połe karpeľi 

ohrabaty 
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ohrity zob. ohriwaty 

ohrity sia ‘ogrzać się’: jag ohnia nakŭaľi, takы sia ohriŭo (MJ42 

ohriwaty ‘podgrzewać’: f kuchni sia jusz toto [mleko] ohriwaŭo; dok. ohrity: to 

oscypkы to byŭo take jag zonaczyŭ tot sыr, znasz, jusz ohriŭ, już byŭ sыr 

okopuwaty 1. ‘okopywać (np. ziemniaki)’: kawaŭ poľa okopuwaŭy; 2. ‘tu: 

wykopywać’: woda iszła omыŭa, a jag byŭy sy w berezi, to okopuwały i chtoŭdy kamiń już 

dawały, no do kućcia, na totu pidłohu, ta dawały bryłы 

okotyty sia ‘okocić się (o owcy)’: okotyŭa sia ucia. Abo ucia sia kotyt, okotya, okociŭa 

no to jes fszytko, nem kuściok inacze, bo to tu gadad, że sia okociŭa, a tu a lemko gadad, że 

sia okotïa, ałe jedno i to samo → kotyty sia 

okrisuwaty ‘ociosywać’: a poczatkowo, jag ja byŭ, to szytko tak szczypaŭy jak do tych 

kutciŭ, tag i totu stajni, tragari i on'e i toto szczypaŭy, okrisuwaŭy i toto składały i na tym 

statkы były 

okruczowaty sia ‘okręcać się’: okruczowaŭy sia poweresŭami 

okuty ‘okuć’: kowaľ toto musiŭ okuti; kowaľ toto okuŭ 

omastyty ‘omaścić, posmarować’: jak to [hałuszki] sie zwariŭo, omastiľi to (MJ42); 

omastyŭy → mastyty 

omołotyty ‘wymłócić’: omoŭotyŭy fszystko; jag omoŭotyŭ no to już byŭo 

wыmoŭoczene, a tak to jag iszczy moŭotyŭ, ja iszczy mam moŭoczene; kuściok cipamy toto 

omoŭotyŭy → mołotyty 

omыty ‘wymyć (o płynącej wodzie)’: woda iszła omыŭa 

onaczыty ‘robić coś („tegować”, „tentegować”), wyraz wieloznaczny’: ta taku żerć 

wыtiaŭ, i komina i totu sadżu fszytko onaczyŭ; onaczyŭ do chomonta tera; na szczytach byŭi 

nakŭatkы, żebы totы nakłatkы onaczyŭi; bo jag byŭo desiat piatnaccad ľiter moŭoka, no ta sia 

zrobïŭo i szыra, no i toto onaczyŭy, zwiazaŭy, tag on'e, zawisyŭy ho na, na ścini byŭ gwist 

taki, biti na tod gwist, i tak sobi toto reszta tekŭo; i tam tisz totu watru, szto potim chľip pekŭy 

na ni, to tisz tam wыmisyŭy hlynu, wыmisyŭy, wыmisyŭy onaczyŭy na totu watru teras toho 

kľoca, hŭaduwaŭy, pitkresanyj byŭ tak żebы tot pedz byŭ taki okruhŭyj; ‘tu: przymuszać’: to 

byŭa szľachta, szto ľudy onaczyŭы straszno do robotы; ▲doonaczыty ‘tu: pobić’: tu sie s 

tym pobïŭ, tam sie z tym pobïŭ, a nareści jemu doonaczyŭy, doŭupiŭy; ▲ naonaczыty ‘tu: 

zorganizować, urządzić’: kumasacyja byŭa, pry kumasacyji, daŭy stiahŭy [pola] do odnoho, 

meńszyj [pole] naonaczyŭy; ▲ obonaczыty sia ‘tu: zorientować się’: ftoŭdy win sia 

obonaczyŭ, że ta jagby sie opamiataŭ; ▲ onaczыty sia: sia s tym ne onaczyŭy; ▲ 

preonaczыwaty ‘tu: przekładać przez’: pereważni to wece tam byŭo szto tu na pres pŭeczu 

byŭo tak preonaczywane, sie nazywaŭo torba; ‘tu: przyłożyć, przycisnąć’: na toty deńka 

kamenie prionaczyly (MJ42); ‘tu: ocieplić, utkać’: pryonaczaŭy tisz potaniu mochom; no ta 

wyhľadaŭa tak jagby tы, na szto pryonaczyty; dach z gontiŭ, to tisz pryonaczyly i prybiuŭ; ▲ 

pryonaczuwaty: pŭit, jest jeden druczok, druhi i treti, i teras tak braŭo sia koziarkы z onoho, 

zo smereka, i teras tak jedno sia dawaŭy tu, a na tym serednim sia prionaczuwaŭo, a druhu sia 

dawaŭo tu; ▲ rozonaczыty: no rozonaczene, rozbrajdane abo brajda; rozonaczuwaty ‘tu: 

mieszać, rozrabiać’: hłynu potem rozonaczuwaŭ; ▲ wonaczыty sia: ja ne chczu worożyty, ja 

tam nie wonaczyŭy sia f toto żebym, żeby mi worożyŭa; ‘tu: przyssać się’: kľiszcz jak sia 

wonaczyt, wľipi do desi to win bude cicaŭ krowi toho; ▲ wыonaczuwaty ‘tu: wyrabiać’: 

koŭymas brały, polska ropica, f tamtij strani to wyonaczuwaŭy (MJ42); ▲ wыonaczыty: 
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obruczy byŭy żeľizne ale byŭy derewiane konar’ toto wystruhaŭ, wyonaczyŭ i zrobiŭ taki na 

obrucz (MJ42); do serediny toto szыtko wyonaczyľi, wybraľi takie; ‘tu: wytłumaczyć’: 

potraf’iŭy fszыtko wyonaczyty i wyuczyty; ‘tu: zrobić’: toto tiż bыŭo z droŭna wyonaczene 

(MJ42); jag ja ho [pole] jusz dostaŭ po kumasacyji to kus kamieni wыkopaŭ, wыonaczyŭ; 

totu sadżu fszytko onaczyŭ, w hori wыonaczyŭ toto chpaŭo, potim dolyna toto wыonaczыŭ; 

potim jak toto wыonaczyŭy, no potim na tym buduwaŭy, budynok i buduwaŭy; ▲ 

zaonaczыty ‘tu: przymocować’: tam ŭancuchom sia zaonaczyŭo i to tiż bыŭa halbija; totы 

hoŭowkы fszytkы tyma kinciamy zaonaczyŭ, no i tak sidyŭo; ‘tu: zamknąć’: na nicz toto 

zaonaczyŭ, żeby tepŭo zatrymaty i tak ľihaŭ tam jak borsuk i spaŭ (MJ42); zonaczыty: to ony 

robyŭy to, toho sыra takы, takы kuľoczkы, no i totы kuľoczkы zonaczyŭy, tiż dawaŭy na totu 

doszczku, i na ti dos’ci schŭy, i oscypkы nazywaŭy [tylko górale]; to oscypkы to byŭo take 

jag zonaczyŭ tot sыr, znasz, jusz ohriŭ, już byŭ sыr; ▲ zonaczыty sia: biŭo sia do zemľi 

dźuru i tak zwizem koly koŭ sia biŭo to sia zonaczyŭo 

onaczыty sia zob. onaczыty 

opaluwaty ‘opalać (?), wypalać (?)’: a jag byŭa hłyna, pŭańsza hłyna, no to sia 

opaľuwaŭo, musiŭy naľipiaty, potim nadľipiaŭy 

opamiataty sia ‘opamiętać się’: ftoŭdy win sia obonaczyŭ że, ta jagby sie opamiataŭ 

opłaczaty ‘płacić, opłacać’: win opŭaczaŭ, opŭacaŭ toty podatkы, opłaczaŭ (MJ42) 

oporosyty sia ‘oprosić się’: oporosyŭa sia, a jag jusz po tomu to jusz oporosyŭa sia → 

porosyty sia 

opowidaty ‘opowiadać’: a ste opowidaŭi jim jak, jag mы toto ŭeń hŭadiŭi? (MJ42); 

poczytaty abo naras opowidaty jak to byŭo, jak to pred wojnom byŭo 

oraty ‘orać’: de oraŭy no to bыŭo carina, de ne oraŭy to bыŭa toŭoka; korowы maŭ dwi 

i robiŭ, i oraŭ nima i fszytko robyŭ na gospodarcï; mы orały; oraŭ na na zahonы → zaoraty, 

zoraty 

oriafaty ‘wyczesać len’: toto fszыtko hoŭoŭkы obderły, optiaŭy jich, s tыm nasiniom, 

toto oriafały 

ośwatyty ‘poświęcić’: toto światiŭ a jak toto oświatiŭ no ta potim toto krajaly na take 

macićke kostoczkы (MJ42) 

oświczuwaty ‘oświecać’: tote zapaľuwaŭy, no tak pakŭы sia nazywaŭy i tak toto 

oświczuwaŭo 

otełyty sia ‘ocielić się’: tełyt, otełyŭa sie korowa → tełyty sia 

otriasnuty sia ‘otrząsnąć się’: jak sia otrias, ta no toto desi popustiŭo 

otworyty 1.‘otworzyć’: toto sia 'otworiŭo; dwerci odomknuŭy, otworyŭ, wo i hwoszoŭ i 

wыszoŭ; 2. ‘otworzyć; tu: udostępnić’: Ham'eryku otworyŭy 

owyty ‘owinąć’: a potim totы koŭoskы sia zas krutyŭo, na taku on'e, i kawaŭok, paru 

soŭom toho owïŭo sia tak 

ozubruwaty ‘oczyścić ziarno z łusek’: to nazywaľi ozubruwaľi toto → zubruwaty 

ożenyty sia ‘ożenić się’: sie ożeniŭ z inszom a ne z niom; win byŭ dost kawaľer, ni, no i 

ożeniŭ sia; jak sia ożenyŭ brat, byŭy dity, tisno byŭo → żenyty sia 

ożerebyty sia ‘oźrebić się’: kobyŭa żerebna, tak nazywaŭy, że jusz sia ożerebiŭa, tak 

sia, tak nazywaŭy że jusz sia ożerebiŭa o kobuŭa 

P 
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palnuty ‘uderzyć, walnąć’: jak triska sia wыrwaŭa, jak paľŭa, ta wыskoczyŭa szыba 

pałankuwaty ‘przegradzać’: bыŭy dwa budynki a dawaŭy ścinu medże nimi, to 

paŭankuwaŭo → zapałankuwaty 

pałyty ‘palić’: pałyły f pecu bukowe drewa (MJ42); tu pałyły (MJ42); paŭyŭy ch pecu, 

dwa horci sia szturiaŭo do peca, no tam sia paŭyŭo za tyma horciamy 

pałyty (sia) ‘palić (się)’: ne pałyły ch pecu; no i potim palyŭy, i palyŭy; tu byŭo kurna 

chыża, sia palyŭo tag ładni; tam dыrwa kŭaŭy i suszyŭy sia, żebы sia ch pecu dobri palyly; 

tam sia paŭyŭo f szparketi 

pamiataty ‘pamiętać’: ja pamiatam bo h nas takij pas bыŭ bo tato nosiŭ (MJ42); jag ja 

zaczaŭ pamiatati tak to zupu borszcz (MJ42); tu pamiatam, aŭe duże sia pamiatat (MJ42) → 

spamiataty, zapamiataty 

pasty ‘paść’: byŭy horы, byŭy pasfiska, byŭo de pastï, no to to pasŭi; ja iszoŭ pasty; ja 

koo toho robyŭ i dojiŭ i pas bo jak trea byŭo; uci sia pasŭo; ta to takyj to juhas to jeden, jeden, 

jag maŭ swoho, swoho sыna, bo ta jag h nas, no to pas, najpersze paz brat, no a potim druhij 

brat, potim tretij brat; toŭoka to bыŭa to pasŭy korowy (MJ42) 

pasty sia ‘paść się’: a toto reszta szytko hori wыhnaŭ i pasŭo sia toto, ciŭe ľito → 

popasty sia 

pasuwaty 1.‘pasować’: tra byŭo żebы pasuwaŭo: jaki hornec pasuwaŭ tam; pasuwaŭy 

na sani koriń, pasuwaŭy; 2. ‘dopasować’: tu de chľip pekŭy to żebы byŭo riŭne, no ta tot kľoc 

pitkresaŭy, pasuwaŭy do toho, do watrы, bo tam sia watra nazywaŭy 

peczы ‘piec’: potim to sia pekŭo; toto zo sыra to doma piekľi; toto soŭoninu piuk na 

on'e (MJ42); tam byŭ pec, szto w nym pekły; tam tisz totu watru, szto potim chľip pekŭy na 

ni, to tisz tam wыmisyŭy hlynu, onaczyŭy na totu watru teras toho kľoca, hŭaduwaŭy → 

wpeczы, wыpeczы 

pidberaty ‘podbierać’: to sie nazywaŭo pidberaty miut, im tot mjut zaberaty to sie 

nazywaŭo pidberaty 

pidbywaty ‘podbijać , przymocowywać od spodu’: kożucha kawaŭek pidbiwaŭy na to 

pidchodyty
 
1. ‘podchodzić, podnosić się’: jag jez wece moŭoka to ono pitchodit bo ono 

je, tag jes bo toto szto ono na wierchu jest, no i ono ftoŭdy pokazuje kilo jez; 2. ‘pasować’: to 

kwasiľi kapustu h winiŭkach i w boczkach, to załeżyt jak komu pitchodiŭo, jak chto maŭ 

sposibnist zakupiŭ se winiŭku, a szto nie pitchodiŭa mu, no to tilko w boczci 

pidczыstyty ‘oczyścić trochę’: tag żыto o pitczystiŭ, bez niczoho i tak zmoŭoŭ 

piddwihnuty ‘podnieść’: desi sia sprewertaŭo abo szto, no pomih mu pidwihnuti 

pidhartaty, podhartaty ‘zgarniać, podgarniać’: kawaŭ poľa jag okopuwaŭy, to toto do 

jakoho kriaka jakysы sia wkazuwaŭ, ta totu wыkopŭa, a potim pidhartati, pidhartaŭy szytko 

rukami; ta pothartaj tam f pecu toty nedoharkы na kupu, nech sia dopaľat (MJ42) 

pidijty ‘podejść (tu: wodą)’: a zmetanku jag pokwaruje cy porusza to ona już wodom 

pidyjde  

pidkormiaty ‘dokarmiać’: pczoŭy no tak sie pitkarmiaŭo [!] 

pidkosyty ‘podkosić, skosić trochę’: toty łystkы, to ho pitkosyŭ (MJ42) 

pidkresaty ‘ociosać, podciosać’: a tu de chľip pekŭy to żebы byŭo riŭne, no ta tot kľoc 

pitkresaŭy, pasuwaŭy do toho, do watrы, bo tam sia watra nazywaŭy → kresaty 

pidłożyty ‘podłożyć’: pidłożyŭo sia dwi doszczkы 
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pidmułyty ‘tu: podmyć’: w danym miści ono tak pidmuł’iŭo i tam wыrwŭo to 

nazywaŭy wыrwa 

pidnesty (sia) ‘podnieść (się)’: ch powali, na takym druczku i tag jag o tu i toto sia 

pidnesŭo, na na…, jak sia wыpałyŭo, ta toto tepŭo zostaŭo zatrymane a dыm wыchodyŭ on'e 

pidobraty ‘podebrać (tu: o zbożu)’: ta na ŭawog ne daŭ sia kositi, no ta wыszŭa baba i 

pidobraŭa toto [zboże] 

pidoriuwaty ‘redlić’: takы płuszkы, szto pidoriuwały, win byŭ tu derewianyj, a tu takы 

bľaszkы byŭy do hriadiľa prywadżenы zo spodu szto rosypuwaŭy, w jednu stranu i druhu 

pidryty ‘tu: podmyć’: des’ woda pidryŭa 

pidstawiaty ‘podstawiać’: tam pitstawiaŭ korytce, no i do toho korytcia tota muka iszŭa 

pidwyżczыty ‘podwyższyć’: wozyŭï kaminia, żebы pidwыszczyty 

pity ‘pójść’: do wojska win ne pijde, ne piszoŭ i do ľisa ft’uk (MJ42); na śnidania toto 

najiľi sia i piszľi do roboty (MJ42); piszoŭ wŭastyteľ do neho [do majstra], i piszoŭ 

powыstawyŭ tot pec; to jusz prywiazuwaŭy jiji [owcy] dzwonok, jag desi piszlï, no a tera 

byŭo czuti de, de jej hľadaty (MJ42); tot piszoŭ do szkoŭy; 2. ‘przemieścić się’: toto piszŭo 

na totu oś; znowu bы byŭa piszŭa peryna na zemľu ◈ pity za ... ‘wyjść za mąż za ...’: totы 

starы diŭkы piszŭy szytkы za on'e, za Poľakiŭ; Łemkыnia byŭa, piszŭa za Poľaka 

plantaty ‘plątać’: totu priadżu zaz dawaŭa pomedże totы zupkы, żebы ji ne pľantaŭo → 

zaplantaty 

płatyty ‘płacić’: ľudy onaczyŭы straszno do robotы, a za to ne pŭatiŭi; tak sami ni, to 

już opczы ľude buduwaŭy, za to płatyŭ → wыpłatyty, zapłatyty 

płekaty 1. ‘karmić piersią’: płekaty; 2. ‘karmić – o zwierzęciu’: maŭy uci, ony byŭy 

dobry sia doiły i dobry jahniata pŭekały; nazywaŭy płekat, iszczы. Ucia płekad jahnia; ta toto 

jag o, widisz toto wytŭumacza, dobri byŭy bo płekaŭa jahniata i, bo maŭa dwoje wыpłekaŭa 

(MJ42) → wыpłekaty 

pobabraty sia ‘pobrudzić się’: piszeŭ koŭo peca i pobabraŭ sia 

pobuduwaty ‘zbudować’: tamte bыŭa świtlycia, jak pobuduwaŭ to już byŭa czыstiszia 

→ buduwaty 

pobudyty ‘obudzić’: pobudiŭ h noczy → budyty 

pobyty sia ‘pobić się’: kawaler, tu sie s tym pobïŭ, tam sie z tym pobïŭ → byty sia 

pobыty ‘pobyć’: tot micher wysoch to wiŭsianej mukы, f tij muci pobыŭ pare dni 

(MJ42) 

pochodyty ‘pochodzić, przejść się’: koni tiż maŭy kuľaŭku, jak pochodyŭ po mokrym 

poczыtaty ‘poczytać’: poczytaty abo naras opowidaty jak to byŭo 

podawaty ‘podawać’: lemisz podawaŭ, zemľu pchaŭ na na bľachu, a bľacha już 

odmituwaŭa na bik 

podawaty sia ‘naddawać się, uginać się (?)’: tota kŭanycia sia podawaŭa, a ne hŭomyŭa 

sia 

poderty sia ‘podrzeć się’: najwecej bo na koľune, to sia podre, ni, tot kawaŭok kotri sia 

naszыwaŭo to sia nazywaŭa ŭata → derty sia 

podhartaty zob. pidhartaty  

podmituwaty ‘tu: podsypywać’: z inszoho korytca braŭy tot po kawaŭku toho kista i 

dawaŭy na toto i tym sia tag o pidmituwaŭo i ono sia byŭo, wyrobiŭo sia na okruhŭo 
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podobaty sia ‘podobać się’: ony iszly i powidajut tak: sŭuchaj i tam po imeniu do niej 

gadat, jedna do druhoj, kotry sia tobi podobat, cy toj z doŭhym nosom, cy toj cy toj s 

krywyma nohamy 

podojity ‘wydoić’: potim jag na dojinia to ta zhaniaŭy [owce] na jednu poŭowynku a 

toto, a pitim już jak podojiŭy to znowu maŭy ciŭe misce → dojity 

podusyty ‘pognieść’: zwariat sia gruľi a potim tak podusiti o, no to sia nazywaŭo 

dziamiti 

podyłyty ‘podzielić’: jak podiłył ta byŭo po symo po osm'o gazdiŭ na riľi (MJ42); na 

poczatku byŭy rile tak, ałe potim, jak podił'ył, podił'ył i już byŭy meńsze potim (MJ42); 

znowu jesz’cz’o toto s toho podilyŭy i zyszŭo na takы kawaŭkы dribny, uskы (MJ42) → 

dyłyty 

podziurawyty ‘podziurawić’: jakesы muszkы, szto łyścia [ziemniaków] podziurawiŭi 

pogadaty ‘pogadać’: hneskы wece szыtko telewizor, nichto jedno z druhym żebы sia 

spotkaŭ, pogadaŭ 

pogzyty sia ‘pogzić się (o stosunkach płciowych)’: ta jak sztosi doma pokriczaŭy na 

diŭku: o ty taka, taka, jusz sia pogziŭa, jusz sia diŭka uŭożyŭa (MJ42) → gzyty sia 

pohnaty ‘popędzić’: pożeneme [owce] z bratom … pożeneme domiŭ 

pohniwaty sia  ‘pogniewać się’: Szczawniczane sia pohniwały (MJ42) 

pohobluwaty ‘wyheblować’: delynы bыŭy pohobľuwanы 

pojisty ‘pojeść’: na wiełyju bыŭ pist, pist takij on'e szto tilko syrowa kapusta i peczeny 

gruľi abo smażeny gruľi bez i toho pojiľi (MJ42) 

pojity ‘poić’: sia nesŭo wodu pojiti do stajni 

pokaraty sia ‘poszczęścić się’: ale sia mu pokaraŭo, o jak sia pide do ľisa na griba, a 

nazberat sia o mam szcześcia, sia mi pokaraŭo hnieskы; pide do mista i coś zaŭatfi o: ale sia 

mi pokaraŭo 

pokazaty zob. pokazuwaty 

pokazuwaty ‘pokazywać’: mirnik, ono pokazuwaŭo kilo tam ľitriŭ moŭoka jest; ono 

pokazuwaŭo kilo je ľiter; tot mirnik, ono już nam pokazuje, jag jez wece moŭoka to ono 

pitchodit bo ono je, tag jes bo toto szto ono na wierchu jest, no i ono ftoŭdy pokazuje kilo jes; 

ona se siŭa koŭo ucznia kotry byŭ sŭabiej i tak mu pokazuwaŭa; to ja pokazuju; dok. 

pokazaty: no ja jeście mam, mosz pokazati, jak to wyhladaŭo; ne je na szto pokazaty 

pokłasty ‘włożyć’: jak kowaľ robiŭ, do ohnia ... pokŭaŭ a s toho żaľiza desy sia 

odlepjaŭo szto tako sia zonaczyŭo i sia zrobïŭo no na taku buľku → kłasty 

pokosyty ‘skosić’: pokosyŭ i tak daľij (MJ42); jak to pokosïŭy sino zabraŭy → kosyty 

pokrajaty ‘pokroić’: [makaron] rizanka, koŭysi to rizały raczej nożem o, pokrejzały, 

pokrajały na kawaŭkы → krajaty 

pokrasty ‘pokraść, ukraść’: na Słowakach pokrały, pryszły on'e [złodzieje], prыszły na 

Poľsku, na Poľsku pokrały, miľicja za nima, chtikaju na Słowakы → krasty 

pokrejzaty ‘pokroić’: [makaron] rizanka, koŭysi to rizały raczej nożem o, pokrejzały, 

pokrajały na kawaŭkы 

pokropyty ‘pokropić’: pokropiŭ po tyh gruľ…, po łyściu, jusz takы byŭy pľamkы 

pokuryty ‘popalić (fajkę)’: tak sobi pokuriŭ [fajkę] (MJ42); ľupczyku pokuriŭ → 

kuryty 
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pokwaruwaty ‘połasować’: sztosi jest pochowane, ale sztosi ľipsze i że pokwaruje 

sobie to tam ľipsze niż ony toty, raczej piszľi na połe abo szto a toŭdy sztosi, kotry zostaŭ 

doma no to znaczyt,  że pokwaruwaŭ abo zmietankы abo masŭa → kwaruwaty 

pokыsnuty ‘skwaśnieć’: ono [ser] jak posidziŭo na takiej o paŭytci tag zwano, tag ono 

sia potim tak fajno rosfyrkŭo i take bыŭo popenkane ta jagby chľib jak sia, takij jak 

pokysnuŭ, take dziurkы → kыsnuty 

poliwaty ‘polewać’: na czemir to ter, o rukami, soŭomы, no i tu ŭadyŭ po on'ym żmeni 

tut, terły, tag żebы, no i szpirytusom, denaturatom poľiwaŭy i toto czuchaŭy i popustiŭo; 

poŭotno poľiwały jak sia biľiŭo; jak sucho bыŭo to na hrietke poľiwati (MJ42); tra byŭo paru 

ras on'e polïwati 

poluwaty ‘polować’: jeden tam szto poľuwaŭ a po tych państfowych [lasach] (MJ42); 

tam myszy ni byŭo, a jag byŭa, ta zaraz na niu poľuwaŭy, na niu poľuwaŭy, past zakŭadaŭy 

połamaty ‘połamać’: ŭamanyj wecz’er sia nazywaŭ, to toty furkы, chŭopci i dziŭczata 

poŭamały (MJ42) 

położyty ‘położyć’: toŭdy iszczy byŭy kurnы chyżы, doszczka brez on'e i tot sыr zaraz 

iszczy tak pitsoch, na na totu doszczku on'e poŭożyŭy 

pomahaty ‘pomagać’: ałe otedz mu fszytko pomahaŭ; nam ne pomaaŭ nychto, swij byŭ 

juhas, staryj bacza, no a ja byŭ jaby pomicznyk, no ale swoji; no to pomahaŭy, bez hroszy to 

sia nazywaŭo pomicz; dok. pomoczы: jeden druhomu pomih, ale za to hroszy ne żadaŭ; 

pomih mu naprawiti; byŭy rużne zila, wariľi harbatu s toho i toto piŭ a jak toto ne pomohŭo to 

jag dostaŭ zapalenia (MJ42) 

pomiszaty sia ‘pomieszać się’: takы sia w nas pomiszaŭo szto, jak tu nazywajut 

pomoczы zob. pomahaty 

pomołotyty ‘wymłócić’: a jag zaŭożyŭy, jag zerna wece byŭo, wrodyŭo sia, ľipszyj rik 

byŭ to sia ne zmistyŭo, no ta na weczir, i h weczir po susidach, susidы sia poschodyŭy, no ta 

hneskы ja susidowi a susid zaran mi, pomoŭotyŭy → mołotyty 

pomyłyty sia ‘pomylić się’: ciŭy miścia byŭy takы sia zwałyŭo [zboże], wyŭożyŭo, 

zwałyŭo, a w naz gadaŭy zwalyŭo, bo tu już wyszŭo tak, takы sia w nas pomiszaŭo szto, jak 

tu nazywajut, i doma i sia jusz pomyľat 

ponesty ‘ponieść, zanieść’: szafľik to ma z jednej strany i z druhi strany takie o szto 

moż ruki tam dati żebы moż bыŭo niesti, tu ta jak dwoje, dwi osoby to żebы f tym szafłiku 

poniesŭy → nesty 

poobidaty ‘zjeść obiad’: poobidaŭ i po obidi zas piszoŭ k uciam 

poobtynaty ‘poobcinać’: toto pooptynaŭ 

poparyty ‘zaparzyć, zalać gorącą wodą’: sina ci zo soŭomy narizati toho na siczku i 

potim to popariti o takom wodom horiaczom  

popasty (sia) ‘popaść się’: ony sia kus popasŭy → pasty sia 

popeczы (sia) ‘poparzyć (się)’: jagem se luch, jag zasnoŭ, tepŭo mi bыŭo i sia i mi 

wypałyło i mie popiekŭo, tom sia zbudiŭ; popjuk sia, wylaz micher (MJ42) 

poprawiaty ‘poprawiać, ulepszać’: bowhaj ne wыmahat dobroj zemľi, win iszcze 

poprawiat zemľu 

popreberaty sia ‘poprzebierać się’: sia szystky tak poprebieraľi no to ftoŭdy o tak 

maszkary 
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poprybywaty ‘poprzybijać’: to szczypały na piŭ okruhľaka i ko kresały i toto potïm 

dawały na na takы tragarci, i toto prybiwaŭy na totы on'e, na totы tragarci, tragarci, i tak totы 

poprybiwaŭy 

popsuty sia ‘zepsuć się’: popsuŭo sia, gruľi popsuŭy → psuty sia 

popustyty ‘odpuścić (np. o bólu, chorobie)’: choroba, no to zas, do ucha, do gambы 

soły i wodы i win, jag mu tamde załetiŭa tota siľ, tak tody sia otrias, jak sia otrias, ta no toto 

desi popustiŭo; na czemir to ter, o rukami, soŭomы, no i tu ŭadyŭ po on'ym żmeni tut, terły, 

tag żebы, no i szpirytusom, denaturatom poľiwaŭy i toto czuchaŭy i popustiŭo 

popysaty ‘zapisać, opisać’: to w mapach tak samo byŭo zapisane, tu hnieskы ne je tak 

popisane ale tiż jag znam jag inżynier o tam za szkarpu ci za markowice tag o szto nazywaly 

to win se tisz tam popisaŭ, zapisaŭ h mapi 

popyty ‘popić’: toj sia soŭonyny z chľibom ... tom z’imnom wodom popiuŭ, iszoŭ do 

roboty i robiŭ do weczera (MJ42) 

porabiaty ‘rzucać uroki, czarować’: bыľi straszne toty szto odrabiaľi, porabiaľi (MJ42); 

dok. porobyty: [Cyganki] kudysi szto znaľi o porabiati, o porobila, o dajmy na prikŭat ci tam 

panna ci chtiŭa porobiti a chtiŭa kawaľera, to ona lem tam zrobiŭa szto win jej chtiŭ; mu tak 

porobiŭa szto hmer (MJ42); ta ona porobiŭa 

porobyty  1. ‘zrobić’: tam sobi hnojiŭ, potim na tym żыto sijaŭ i dak porobïŭï; 2. zob. 

porabiaty 

poronyty ‘poronić (o kobiecie)’: zroniŭa cy poroniŭa 

porosyty sia ‘prosić się’: porosït sia, sia swynia porosït → oporosyty sia 

porozrizuwaty ‘porozżynać’: toty doszkы rozrizaŭ, porozrizywaŭ jeszczio ras (MJ42) 

porozwiazuwaty ‘rozwiązać’: uci nohы porozwiazuwaŭy 

poruszyty ‘poruszyć’: a zmetanku jag pokwaruje cy porusza ni to ona jusz potim toto 

sie psuje 

porыchtuwaty ‘zrobić, przygotować’: tu tag byŭo porychtuwano szto muka tu letiła; 

ono tam byŭo tak porychtuwane → rыchtuwaty 

poschodyty ‘wzejść’: a deste byŭy, owez zazyraty, cy mi poschodyŭo zerno? 

poschodyty sia ‘zejść się, spotkać się’: poschodyŭy sia chŭopczыska gu juhasowi; 

susidы sia poschodyŭy 

posidyty ‘posiedzieć, poleżeć, pobyć’: ono [ser] jak posidziŭo na takiej o paŭytci tag 

zwano, tag ono sia potim tak fajno rosfyrkŭo [?] i take bыŭo popenkane ta jagby chľib jak sia, 

takij jak pokysnuŭ, take dziurkы; do butľi nazberaŭ [owoców], cukru zasypaŭ, toto posidiŭo i 

alkoholu nabraŭo (MJ42); na doszczku kŭały, i tot tam, totot sыr posidyŭ; hrutku prynius kus, 

od baczы domiŭ, to zaras krajaŭ, i ono den abo dwa posidyŭo take skrajane  

posijaty ‘posiać, zasiać’: ta już jem posijaŭ on'e bowhaju, bowhaj, to jes taka roslyna 

jak konycz → sijaty 

poskładaty ‘złożyć’: maŭ bundu ta jag on'e, poskŭadaŭ pid hoŭowu i prespaŭ sie 

(MJ42); jag jusz toto poskŭadaŭ, no ta teras, do toho orczыka → składaty 

posmotryty ‘popatrzeć’: jest taki czŭowiek kotry maje oczy dobry i niedobry, jak tag o 

że, o posmotri i nicz a jest taki czŭowiek chto jak posmotri desi tak potim sia już zaczyna 

nedobriti; mij to test’ daŭ ji ruku, jag ona posmotriŭa i gaa tak ... 

posołyty ‘posolić’: jak sia posołyt [paszę] to tiż ne tra bыŭo im [owcom] dawaty duże 

piti → sołyty 
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postawaty ‘postawać’: [owce] tak popit toty ostrohy postawały sobi 

postawyty ‘postawić, zbudować’: jak sia ożenyŭ brat, byŭy dity [...] tisno byŭo, to 

postawyŭy taku chыszku na boku; ścinы postawyŭy; takoho szto sia tym interesuwaŭ, jak 

postawity [piec], piszoŭ wŭastyteľ do neho; postawyŭ [piec]; na poľu toto stawiaŭy taku no, 

nazywaŭ sia koszar, postawïŭy i tam sia zaperaŭo → stawiaty 

postiskaty ‘ścisnąć’: tato zaľiwaŭ, a ja bыka trymaŭ, a mama trymaŭa za nozgri, trea 

byŭo szturiti tu, tu paľci i stisnutï, mama pŭanno postiskaŭa 

postriczы ‘ostrzyc’: jej postrihŭy → striczы 

postruhaty ‘ostrugać’: braŭy kawałok, droŭna, i wыkresaŭ taka byŭ nydż o, postruhaŭ 

toto 

posyłaty ‘wysyłać, posyłać’: hroszы posyŭaŭy 

poszczыpaty ‘porąbać na drobne kawałki’: kloc co odrizaŭ no to s toho jak poszŭo 

poszczypati ta jak mu nazywaľi szczypati na kawaŭy; kloca wyrizaľi, poszczypaŭy na take 

on'e i toto teras szkŭadaľi jedno do druhoho → szczыpaty 

poszkodyty ‘zaszkodzić’: kin ziŭ i że toto toto meszynы mu poszkodïŭ →szkodyty 

pośwatyty ‘poświęcić’: ľudy sia zeszľi do cerkŭi, poświatiŭ, toto (MJ42) → śwatyty 

potelyty sia ‘ocielić się’: potelyla sia korowa (MJ42) → tełyty sia 

potiahnuty zob. potihaty  

potihaty ‘pociągać’: tam sia daje, tu sia daje totu smietanku, teras toto sia natiskat i 

teras totu tota smietanka i tym sia potihat do hory; byŭa iszczy taka furka, to tutaj za paz 

zapychaŭi, tu nabiraŭi woŭnы, potim tag byŭo take wereteno sia nazwaŭo i tak, tu potihaŭi, tu 

braŭi do paľci i tak si to i tak tota nytka (MJ42); dok. potihnuty [tu: potiahnuty] zŭamaŭo sia 

kawaŭog [lubczyku] i tam koŭo peca i tag o i toto o pociahnuŭ [dymu z lubczyka] 

potrafyty ‘potrafić’: to potrafiŭi tag zrobiti 

potratyty sia ‘zgubić się’: szto na polu jak sia skosiŭo, a sia po polu potratiŭo, to bыŭa 

merwa 

potrebuwaty ‘potrzebować’: chto patrebuwaŭ ta braŭ (MJ42); hreczka rosŭa na 

bylejakym polu, ona ne potrebujet dobreho poľa 

pouberaty sia zob. powberaty sia 

poużywaty zob. powżywaty 

powberaty sia ‘poubierać się’: tak [jak] maszkary sia pouberaŭy 

powczыty sia ‘uczyć się, pouczyć się’: my sie fszytko pouczyŭy po ukrainsky 

powidaty ‘mówić, powiadać’: mama powidaŭa jej tak, oj szto ja budu s tym moŭok'om 

robiŭa (MJ42); ony iszly i powidajut tak sŭuchaj, i tam po imeniu do niej gadat; dok. powisty: 

bo to jest, lupczyk to jest takie no powisti; jak ty powisz; kołiba to powisti tak, to bыŭo sztosi 

takie, ta jag na dwi osoby; pryjde [właściciel owiec] i powi, bude gaaŭ, że mu brakuje 

powirgaty sia ‘wierzgnąć’: na koszari on'e, byŭ baran, ciŭyj czas, dwa ni, bo sia biŭi 

jak, to sia zabiwaŭï, jag byŭi rohatы, jak trachnuŭ jeden do druhoo, ta sia nem nohami 

powirgaŭ (MJ42) 

powisty zob. powidaty  

poworożыty ‘powróżyć’: byŭa Ciganka i priszla i muwi daj powrużyć i daj powrużyć 

→ worożыty 

powylizuwaty ‘poopróżniać ramki z miodu’: jak chtiŭy żeby maŭy wecej medu to 

pczolar szto maŭ pczoŭy ta szыtko zľizuwaŭ f tych ramkach a oni toto szыtko wыniesľi, 
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pczoŭy, win toty ... znasz powyľizuwaŭ a ony byľi toto chŭapiľi i wyniesľi, wyczыstyľi 

wszыtko (MJ42) → zlizuwaty 

powżywaty ‘użyć’: poużywaŭ toto szpiritusu, nateraly no ale duże do teho nateraly bo 

zapalenia (MJ42) → wżыwaty 

powыstawyty ‘zbudować’: piszoŭ wŭastyteľ do neho [do majstra] i piszoŭ 

powыstawyŭ tot pec 

pozalipiaty ‘zalepić, pozalepiać (gliną)’: trea byŭo tы dziurы szytkы [w podłodze] 

pozaľipjaty, wыmastyty, wыŭadyty → lipyty 

pozałatwiaty ‘załatwić’: pozaŭatfia fszыtko domiŭ 

pozamitaty ‘zamieść’: postawiŭy dełynы, już [kura] ne wыhrybŭa [dziury w podłodze], 

no i tu już byŭo pozamitaty, już byŭo inacze, już na dos’ci stojaŭ → zamitaty 

pozberaty ‘nazbierać, pozbierać’: a teras tu nakŭaŭy, a tu tyľa hŭapyŭy, pozberaŭy, i 

tak, zŭożyŭa do bundza; a teras tu nakŭaŭy, a tu tyľa hŭapyŭy, pozberaŭy, i tak, zŭożyŭa do 

bundza, sыra zŭożyŭa do bundzu; snopkы sia pozberaŭo a sztosi sie tam zafse, zostaje to 

merwa → zberaty 

pozhaniaty ‘zgonić’: pozhaniaŭo sia uci i piszoŭ pasti → zhaniaty 

pozostaty ‘zostać, pozostać’: siroty po witciu, toty dzieci kotry pozostaŭy  

pozwalaty (sobi) ‘pozwalać (sobie)’: tota muka zubruwana byŭa dobra, a jag byŭa lem 

na prostu zmoŭoŭa, no ta a chto na to si pozwalaŭ to jusz maŭ wece jarciu a chto lem maŭ kus 

jarciu tam moŭoŭ na on'e (MJ42) 

pożenyty sia ‘ożenić się, pobrać się’: znowu sia pożenyŭy; abo tam pożeniľi sia abo sia 

ne pożeniľi; w naz, jag ja zapamiataŭ, ta ne byŭ tыko jeden Poľak, a tak to dwi rodыnы byŭy 

miszanы, Poľaky sia pożenyŭы z Łemkыniamy → żenyty sia 

pożыczaty ‘pożyczać’: ony chodiŭi pożyczati bo ony lemkiŭskы robiŭi, a ony ne maŭy 

ubioru toho lemkiŭskoho 

praty ‘prać’: prały 

prażыty ‘smażyć’: tak dawniszsze to prażyŭy, spraż jajko (MJ42) → sprażыty 

prebyty ‘przebić’: do kućcia, na totu pidłohu, ta dawały bryłы, no ta jusz totu bryłu zaz 

[woda] ne prebïŭa, ne dwihła 

prechodyty ‘przechodzić, przedostawać się, przeciekać’: [szpary obtykano mchem] 

żebы ne prechodyŭa para; byŭ korok żebы toto moŭoko sia ne wyľiwaŭo ... żebы ne, krajamy 

ne prechodyŭo; to z domasznioo poŭotna szytko używaŭy, bo to ono byŭo ritke ta totы 

żemtyci, totы wodы, toto szytko prechodyŭo bres toto 

prechowaty ‘przechować’: toto szytko do pïŭnyci, bo, bo szto maŭi, de maŭi 

prechuwatï 

precidyty ‘przecedzić’: jak preczidit to totu szmatu zaraz do wody wypoŭocze (MJ42) 

→ cidyty 

predostaty sia ‘przedostać się’: żebы sia ne predostaŭa para, no ta moh dawaŭy moch 

preduwaty ‘przewiewać’: a szpara żebы byŭa, żebы preduwaŭo, ta tam już mochu ne 

dawaŭy nыcz 

predyłyty ‘przedzielić’: a potim toto prediŭyŭy na piŭ, jak toto predilene byŭo na piŭ to 

sia toto nazywaŭo strunga; totu doŭhis prediŭyŭ na na dwi i na trы i na sztyri czastы 

prehorodyty zob. prehorodżaty  
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prehorodżaty ‘przegradzać’: f seredyni prehorodżaŭo sia do jednej polowinkы i hnaŭa 

sia na totu strungu; dok. prehorodyty: tu byŭy pïŭnyci, muruwanы, tam sypaŭy [ziemniaki], 

prehorodyŭi, tam, tu byŭï weľkы, tu byŭï sredniakы tu byŭï, maŭ każdy sfoje misce, i tak sia 

zimuwaŭy prez zimu 

prehrыzty ‘przegryźć’: to kutec tisz tra byŭo dobri stawiaty bo toto choroba [mysz], 

hryzŭa tak, szto dziura na dwerciach prehryzŭa 

prejty 1. ‘przejść’: zaczekaj s tyma widrami ne chot po totu wodu aże ja prejdu (MJ42); 

jak poŭotno to już ono tam żadne śmitko ne ma prawa prejti, a pres sitko szto jest do cidżynia 

moŭoka, to one sie tam takie jak czasem maŭe sztosi to ono prejde; 2. ‘minąć’: prejde piŭ 

kary żeby pisaty do najwыższoho sondu to reszta piŭ umożyt 

prekopuwaty ‘przekopywać’: jak piszoŭ prekupuwati, to już babы jag wыszŭy na połe 

premeniaty sia ‘zmieniać się’: moŭoko odobraŭa korowi to bыŭa striga, ona sia 

premieniaŭa desi w żabu (MJ42) 

premoczы ‘zwyciężyć’: Poľakы s tyma Turkamы, Tataramы sia biŭi no i tam 

premohły 

prenesty sia ‘przenieść się’: Wujcig byŭ, sia prenius, do seŭa 

prenoczuwaty ‘przenocować’: prenoczuwaŭ i druhyj den rano kosyŭ → noczuwaty 

prenosity ‘przenosić’: jeden den i dwi noczы, i tra byŭo prenosity daľi [koszar] 

preonaczuwaty zob. onaczыty 

preonaczыwaty zob. onaczыty 

preplitaty ‘przeplatać’: witkы sia nazywaŭo, prepľitały, znowu jakiesyma konarkami 

preważnie zo smereczka  

preprowadzaty ‘prowadzić, przeprowadzać’: [nauczyciel] s tyma preprowadzaŭ 

lekcyju 

pi[d]rizaty ‘porżnąć’: me ras pid Baraniŭkom pirizaľi jednoho buka 

prerobyty ‘przerobić’: to sia nazywaŭ dido, a potim s toho dida prerobiŭy, bo moŭodyj 

chŭop dido, dido staryj, to zrobiľi ho ujko (MJ42) 

prespaty sia ‘przespać się’:  prespaŭ sie, rano fstawaŭ (MJ42) 

prestawiaty ‘przestawiać’: uci hnoily jak stojały prinamni dwa dni i dwi noczy, znowu 

sia prestawiaŭo [koszar] na daľi 

presterihaty ‘przestrzegać (czego), pilnować’: Jusz cehły, już byŭy ceholni jusz 

cehoľni byŭy, ta on'e po mistch to jusz persze totы kominы byŭy, a na seľi, asz potim pryszoŭ 

roskas, to i karały, mandat tra byŭo zapŭatyty. Ta i potim presterihaŭy kożnyj by 

szmariuwały, a dawały tot, a chto, chto chtiŭ ta ne robyŭ, ałe już dziuru do komina dawaŭ 

pretiahnuty zob. pretihaty  

pretiaty ‘przeciąć’: totы koreń szыtkы pretiaŭ 

pretihaty ‘przeciągać’: potim pretihały jej [cerkiew], tisz; dok. pretiahnuty: tiż byŭa 

on'a, technika, taku cerkoŭ pretiahnuty z miścia na misce, on'e, szto pretiahły, jag byŭa, tak 

pretiahły; sia pres toto koŭo pretiahŭo i tu sia zaŭożyŭo 

prewaryty ‘przegotować, zagotować’: to bыŭo nezdrowe, tra bыŭo prewaryty; tra byŭo 

prewaryty, to, to waryŭy i tam znowu taki szыr sia, taki ritki sыr sia zrobyŭ; potim toto czidiľi 

pres szmatu i toto potim prewariľi (MJ42) 

prewernuty sia, prywernuty sia ‘przewrócić się’: ta chodz de sia prywernuŭ wis 

prewernuty zob. prewertaty 
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prewertaty ‘przewracać’: trea byŭo kosыtы na waŭog a potim jag byŭa ne taka dobra 

pohoda trea byŭo ity szo by trea byŭo prewertaty; dok. prewernuty: sia braŭo takoho druczka, 

abo hrabľi i toto szto byŭo, trea byŭo ho prewernuty na druhu stranu, prewernuty, prewernuŭ, 

prewernuŭ jem jaredz i owes; tra byŭo uciu prewernuty na druhij bik 

prewertyty ‘przewiercić’: dziuru prewertiŭ 

prewezty zob. prewozyty 

prewozyty ‘przewozić’: to bыŭo tak szto moż bыŭo prewoziti, ta jag o na wiz i prewerti 

na druhu, na druhe miśće, to sia nazywaŭo kolyba; dok. prewezty: koszar prewjuz na incze 

misce, ta kolybu tak samo za koszarom 

priasty ‘prząść’: do Welyi priały (MJ42); trea byŭo priasti, furkati toto łen tihati on'e to 

ta sie już wencej napriaŭa (MJ42); na try sortы priaŭy; priaŭi potim toto (MJ42); tu iszczy na 

zachodi priaŭy, na swedry normaľni sia priaŭo (MJ42) → napriasty, spriasty 

prodaty zob. prodawaty  

prodawaty ‘sprzedawać’: do Muszыnы do Ŭabowы totы baranы i hnały i prodawaŭi, 

tam Żydy kupuwaŭy i biŭi, toto miaso prodawaŭy (MJ42); moŭoko prodawały; koŭymas na 

wis i tiahaly, iszoŭ i prodawaly, boczkы i kriczaŭ: koŭomazy (MJ42); to prodawaŭï, 

prodawaŭi, braŭï do, do Muszыnы do Ŭabowы totы baranы i hnały i prodawaŭi (MJ42); dok. 

prodaty: tela prodaŭy (MJ42) 

prosyty ‘prosić, zapraszać’: o daŭno duże prosyŭy, ne ta jak hnieskы po kiło prosyŭy, 

bыŭo i desiat ale desiat to neduże bыŭo kumiŭ; a jak bыŭa taka bohaczsza za chszesnom 

[matkom] to tu prosiľi (MJ42) 

prowadyty ‘prowadzić’: mŭoduchu prowadiły już do mŭodoho (MJ42) 

prybyty zob. prybywaty  

prybywaty ‘przybijać’: na to prybiwaŭy gontы; na totы ŭatы potim prybiwaŭ [deski]; 

to szczypały na piŭ okruhľaka i ko kresały i toto potïm dawały na na takы tragarci, i toto 

prybiwaŭy na totы on'e, na totы tragarci; dok. prybyty: to tisz pryonaczyly i prybiuŭ, na 

jednym kinci i na druhym kinci hwozdom i sia toto trymaŭo; kinciŭku prybiŭi sztyrioma 

gwozdami do onoho → poprybywaty 

prychodyty, dok. pryjty 1. ‘przychodzić’: prychodiľi weľikodne śfata (MJ42); ona 

zostaŭa tam a win tam jusz tesz priszoŭ domiŭ; żeneme i prichodimy tag że tiko tam koŭo 

cmenteria; to zo seŭa tag o jakem ja maŭ gospodarku, no i som ne daŭ radы, no ta idu chto 

maŭ koly totы takы bidniszы, idy do neho kositi cы hrabati, no to fse to fse lyszyŭ, a potim 

ostatnio ta jusz prychodyŭy z Lynyci Poľakы, Lymnycia, Lymnycia to jes tu koŭo Staroho 

Sancza, jag na Staryj Sancz, Werchoja, Lynycia, to ottaľ prychodyŭy; prychodyŭ na poŭudne 

domiŭ, na obit; prychodyŭy z Muszynы pekare; tam [do sypanca] prychodyŭy zŭodije i krały; 

tam na na tot torh to tam znowu zas prïchodiŭi, jusz kupci, no i brały toto, kupuwały; jak 

Ruskы priszľi na Pols’ku, priszľi Nimci, a potim Nimci cofly a priszľi Ruskы, jak priszľi 

Ruskы zaberaľi do wojska (MJ42); jak priszŭo welku subotu, to ta baba priszla (MJ42); 

otkazaŭ do wŭastyteľa, że sy pryszoŭ po sыr; pryszoŭ roskas; bacza musiŭ znatы szto 

odobraŭ, bo potim no osieni jak, pryjde [właściciel owiec] i powi, bude gaaŭ, że mu brakuje; 

2. ‘przyjeżdżać’: ja zupu jiŭ aż jak my tu priszľi na zachit (MJ42); 3. ‘przychodzić, 

następować, zdarzać się’: żenema [owce] domiŭ i prichodiŭo tak szto bыŭy poľa, a potim 

skruczaŭo sia po takych maŭych smereczkach; tam bыľi na spodi kaľisony, a potim prichodiľi 
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choŭośni; tak o szto ono prichodiŭo jedno za druhe i s tyma kołikami a witkom sia stihaŭo; 

jak priszŭo welku subotu; priszŭa Welyja, priszŭo Ristfo (MJ42); pride śnih 

pryhaniaty ‘spędzać, zganiać’: to pryhaniaŭy ľude uci do on'o, do baczы, dok. 

pryhnaty: ta musiŭ pryhnatы, bo tra byŭo, juhaz musiŭ znaty czyji uci jakы; z Gożowa 

pryhnaŭы aż do Szczaŭnyka; i hnaŭ setka [bydła] aż do Krakowa, to h Wabowi kupiŭi z 

Ŭabowы do Sancza na stacyju toto pryhnały; juhas pryhnaŭ uci; my potim prignaľi domiŭ 

[owce] 

pryhartaty ‘przegarniać (ogień w piecu)’: treba ohen pryhornuty tak, pryhartaŭ on'e, 

dok. pryhornuty: koczerha, koczerha, no ta jag motыka, derewiane. Z derewia… gaam że 

derewiane zwykŭe z … robene to taky on'e pryonaczene, potim druczog i i teras sam, tamtu 

pryhornuŭ, totu pryhornuŭ, treba ohen pryhornuty tak, pryhartaŭ on'e  

pryhnaty zob. pryhaniaty  

pryhornuty zob. pryhartaty 

pryjichaty ‘przyjechać’: tu pryjichaŭы, ftekŭy tu do tyh ľisiŭ 

pryjty zob. prychodyty  

prykaraty sia ‘poszczęścić się’: byŭo tak, i to niejednomu sia tak prikaraŭo (MJ42) 

pryklaknuty ‘przyklęknąć’: na koľina priklakľi 

prykrutyty ‘przykręcić; tu: przymocować’: totu kyczku prywadyŭ, prykrutyŭ 

prykryty 1. ‘przykryć’: iszŭo sia płuhom, oraŭo sia, skyba iszŭa, no i i sadyŭi do 

borozdы gruľi, druha skyba prykryŭa; tot sыr, jag tag by już wыrobiľi, ... wыrobiŭi tak tot 

sыr, taj do toho diszkы szytko skŭaŭy i doptaŭy, a potim, byŭy dawaŭy, sia nazywaŭy deńka, 

i tyma deńkamy prykryŭy, na totы, ti ti dis’ci; 2. ‘przykryć dachem’: od fudamentu, ot spitka, 

no ta wыbuduwaŭy to toto wыbuduwaŭy [chałupę], prykryły [dachem], a teras stawiaŭy pec 

pryładyty ‘zrobić, przymocować, dopasować’: stajenka na uci, to bыŭo prywadżene 

abo pry chыżы abo pry stodoľi; ta potim totы ŭatы znowu tak onaczyŭy, znowu byŭa 

kawaŭok totu kyczku pryŭożyŭ, a s tamtoj kyczkы to jusz kawaŭog ziaŭ szto totu kyczku 

prywadyŭ, prykrutyŭ, i tu, no i znowu tot kawaŭok potiach, na tretiu, i tag znasz, iszoŭ za 

poriatkom; tu takы bľaszkы byŭy do hriadiľa prywadżenы zo spodu 

pryłożyty ‘przyłożyć, przykryć, przycisnąć’: totu kyczku pryŭożyŭ, a s tamtoj kyczkы 

to jusz kawaŭog ziaŭ szto totu kyczku prywadyŭ; to sыr soŭyŭy, do toj diszkы nakŭaŭy, i jak 

toto nakŭaŭy kameniom pryŭożyŭy kameniom pryŭożyŭy, żebы toto kisŭo; jak toto nakŭaŭy 

kameniom pryŭożyŭy, żebы toto kisŭo; kapustu priŭożyľi kamiń (MJ42) 

prynesty ‘przynieść’: prynesŭy tu; hrutku prynius kus 

pryniaty ‘przyjąć’: i win jich pryjaŭ tot ksiendź oraŭski 

pryodiwaty sia ‘ubierać się’: sfojim on'ym sia pryodiwaŭy 

pryonaczыty zob. onaczыty   

pryoraty ‘przyorać – przykryć skibami oranej ziemi’: a nazywaŭy pokłat, spokładaŭy 

toto, pryoraŭy; pryoraŭy, jak toto pryoraŭy 

pryozdobyty ‘przyozdobić’: takie sztosi o priozdobiane bыŭo 

prypomnity sy ‘przypomnieć sobie’: ja tu ne mogu su pripomnity (MJ42) 

pryprawyty ‘przyrządzić, przygotować (tu: do zamieszkania)’: jag wыbuduwaŭy 

[chałupę], pryprawyŭy, no ta sidały 

pryprowadyty ‘przyprowadzić’: jag no pryprowadiŭ [konia] domiŭ juś sia ŭapaŭ do 

jidŭa 
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pryschnuty ‘stracić mleko (o krowie, owcy)’: korowu prisuszat, żeby ona raczej, toto 

moŭoko żeby jej prischŭo i żeby ona ne doiŭa sia 

prysnuty ‘prysnąć, pęknąć’: otic zmer ta toto prisŭo na piŭ (MJ42) 

pryspaty sia ‘mieć nieślubne dziecko’: prispanka, no tak gadaŭy że sia prispaŭa  

prystarity sia ‘zestarzeć się’: jak sia prystarïŭo [drzewo] 

prystaty ‘dojrzeć’: już zyszŭo, że już zo zemľi wыszŭo, rosŭo, potim prystaje i jusz, i 

ber kosu, idy kos! 

prysteraty ‘rozpościerać’: prysteraŭy; dok. prysterty: tam jakesi koc prister żebы se nie 

zbabraŭ o tam spodni 

prysterty zob. prysteraty  

prysuszaty ‘nie doić krowy, żeby straciła mleko’: tak ras sia doit, ras sia ne doit o, i 

szto jeszczio korowu prisuszat, żeby ona raczej, toto moŭoko żeby jej prischŭo i żeby ona ne 

doiŭa sia; to sia toto nazywa prisuszaty o, abo zasuszaty, tam korowu prisuszaty 

pryszыty zob. pryszыwaty  

pryszыwaty ‘przyszywać’: guzik, no to priszuwaŭy, tu na ruce, tu, on'e, priszuwaŭy 

(MJ42); dok. pryszыty: żebы toto priszыti to tot kawaŭok kotri sia naszыwaŭo to sia 

nazywaŭa ŭata, priszyti ŭatu; toto jak szyŭy to tu priszyŭy on'e taku pasok poŭotna (MJ42) 

prytihaty ‘przyciągać, przywozić’: no to załeżaŭo jag de byŭo poľa do do hnojinia, trea 

byŭo jak tot koszar sia prytiahnuŭy, na druhe misce, a prytihaŭy jag o h wozi, i sia kŭaŭo tak, 

totы ostrohы z jednoj stranы, a druhы z druhoj, sia tihaŭo, na połe, a taki koszar tra byŭo jag 

na take Czeŭo, to treba byŭo na tr'y raz wыtihatы; dok. prytihnuty [tu: prytiahnuty]: no to 

załeżaŭo jag de byŭo poľa do do hnojinia, trea byŭo jak tot koszar sia prytiahnuŭy, na druhe 

misce; prytiahnuŭ na kopanyciach; jednu ścinu muruwały i druhu ścinu muruwały, a do 

seredynы da szuter sypaŭi, szuter, żebы prywadni tod mur byŭ żebы pres kameni ne prytiahu 

[?] do pïŭnyci moros; do mŭïna prytiahnuti zerno 

prytihnuty zob. prytihaty 

prytrymaty ‘przytrzymać, zatrzymać’: no ta toto kupyŭ ma… maŭe, bыkы, no ji do 

ruka jich trimaŭ, pas, prytrimaŭ 

prytysnuty ‘przycisnąć’: na neho prytys totu moch, tag żebы ne, żeby ne byŭo szkarkы 

popid on'e 

prywezty ‘przywieźć’: jag żыto skosyŭy, prywezŭy domiŭ na bojisko; oj ty prywezeme 

taku bryŭu [kamień], że ne ruszyż jej i my prywezŭy 

prywiazaty sia ‘przywiązać się’: na werbu sia priwiazuŭ, zawisiŭ sia, tu je sija a tu 

chŭop sie zawisiŭ (MJ42) 

prywiazaty zob. prywiazuwaty  

prywiazuwaty ‘przywiązywać’: chto maly kozy, to jim priwiazuwały takы toŭczkы abo 

kawaŭog drowna abo kawaŭog doszczeczkы tokoj, żebы im tag biŭo po nohach, żebы ono 

jim utrudniaŭo chodżynie; na jarkы priwiazuwaŭy  zwinkы, bo na takы uci ne bыŭo; to jusz 

prywiazuwaŭy jiji [owcy] dzwonok (MJ42); dok. prywiazaty: ľiczyŭi tak, do łepa droŭno, 

prywiazaŭi, motuzom do do rohiŭ i wыhaniaŭi 

pryzrity ‘zobaczyć, zauważyć’: win [złodziej] desy pryzrыd de jez hoje ho jidnu 

powaŭku de o dwi powaŭkы tot sypanec pobuduwany 
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psuty sia ‘psuć się’: a zmetanku jag pokwaruje cy porusza to ona jusz potim toto sie 

psuje, już wodom pidyjde; jak bыŭo desiat ľitry moŭok'a, to jusz sia psuŭo (MJ42); obľiwanы 

[garnek] juś sia psuŭ, bo o, na dni zaras szczыrniŭo → popsuty sia 

puchnuty ‘puchnąć’: ja barsko puch (MJ42) 

puczыty ‘rozdymać’: jag de zachoriŭ, puczyŭo ho (MJ42) → rozpuczыty 

pustyty  zob. puszczaty  

puszczaty ‘puszczać, przepuszczać’: potelyla sia korowa, sim tiż nic cicaŭo, puszczaly 

tilko ne doiľi, pustiľi (MJ42); dok. pustyty: jeden mur zamuruwalï, a druhi zo dwora, 

zasypaŭi, no ta ne pustyŭ moros szto pres to on'e, ne preszoŭ; widi że jak korowa łetyt a ja 

łetiu za niom staŭ na dorohu, korowu nie pustiŭ (MJ42); pustiŭem [owce], desi zaspaŭ abo 

szto i piszľi na zerno; zawiazaŭ bunc [supeł] i bundz ne pustiŭ (MJ42); no iszczy na seredyni 

żebы szwaľu ne skrywiŭo to werciŭy dziuru, dawaŭy taki koŭok, nazywaŭ sia tybeľ, to tot 

koŭok sia nazywaŭ tybeľ i tak jednu na druhu i na toto tag na tot tybeľ ne pustyŭ jusz 

pylnuwaty ‘pilnować’: treba na tym pilnuwati, pilnuwati 

pysaty ‘pisać’: każdyj znaŭ choć czytaty pisaty; prejde piŭ kary żeby pisaty do 

najwыższoho sondu → napysaty 

pyty ‘pić’: toto jiŭy, piŭy; byŭy rużne zila, wariľi harbatu s toho i toto piŭ (MJ42); jak 

sia posołyt [paszę] to tiż ne tra bыŭo im [owcom] dawaty duże piti; po totu wodu chodiľi i 

totu wodu piľi (MJ42) 

R 

rachuwaty ‘liczyć’: ja dobryj rachuwaŭem; tam ne rachuwaŭy, to ta ta taka kopka 

byŭa, ne rachuwaŭy kilko tam snopiŭ byŭo, mohŭo byty tam piaddesiad i szizdesiat snopiŭ  

radyty ‘mówić’: ne radyŭy, ne nazywaŭy nyjak żeby sia byŭa nazywaŭa [deska]; 

radziat radziat to gadaty (MJ42) 

rehotaty sia ‘rżeć (o koniu)’: kiń to sia rehocze (MJ42) 

rejzuwaty zob. rezuwaty 

rewaty ‘ryczeć’: [krowa] rewe; korowa maŭa tela, tela prodaŭy, korowa rewaŭa, o 

banuje za tym tym telatiom (MJ42); korowa rewaŭa tak szto sia zdawaŭo że zhyne (MJ42); 

koroŭa sia bihat a rewe tak szto stra[ch] boski (MJ42) 

rezuwaty, rejzuwaty ‘spuszczać na dół ścięte drzewo’: jak sia siakы rezuwaŭo; 

rejzuwaŭy, s toj kupы rezuwaŭy, s korы dołinu inaczej spuszczaŭy 

rizaty 1. ‘ciąć, kroić, piłować’: sedem razy rizaŭ; [makaron] rizanka, koŭysi to rizały 

raczej nożem o, pokrejzały, pokrajały na kawaŭkы; potimi rizaŭ totu sztachetu ci maŭa meter, 

ci dwaccat’ (MJ42); derewo rizaŭy na piŭ; piŭom, no a to rizaly łem piŭpereczno; hrube 

stinaŭi, i rizaŭi na piŭ; 2. ‘piec’ jak wytiskaŭ [jęczmień na oku] barsko oko riizaŭo, szczypaŭo 

(MJ42) 

robyty 1. ‘pracować, robić’: nazywaŭy ty łejbo pieroński, jak ne chciŭ robiti abo szto; 

iszoŭ do roboty i robiŭ do weczera (MJ42); chto chtiŭ ta ne robyŭ; ja koo toho robyŭ i dojiŭ i 

pas bo jak trea byŭo; jaka byŭa robota ta musiŭ robyty bo ja byŭ najstarszyj doma; 2. ‘robić’: 

szto ja budu s tym moŭok'om robiŭa (MJ42); korowы maŭ dwi i i robiŭ, i oraŭ nima i fszytko 

robyŭ na gospodarcï; stolnicia szto sia tisto na nim robit, kraje (MJ42); wiewiurkы robiat 
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dupľi ◈ robyty robotu ‘wykonywać pracę’: jag robïŭ robotu daku, no, swoju gospodarczu de 

tra byŭo to zaprihaŭ i i bыkami, a duże byŭo szto i korowami 

robyty sia ‘robić się, stawać się’: jusz sia sarwatka robiŭa 

rodyty sia ‘rodzić się’: no ta rodyt sia jahnia; pszenycia tam sia ne rodiŭa (MJ42) → 

wrodyty sia 

roity sia ‘roić się’: trutni to ony lem tilko sut ta jagby na, jak sia rojat 

rosnuty zob. rosty   

rosty, rosnuty ‘rosnąć’: a moch to byŭ toto szto po jadłїŭciach, po streczkach rosŭo; 

bыŭa taka na buku rosŭa, bakełyja sia nazywaŭa (MJ42); jahodnik, no, tot kriaczok, ony 

newelkы rosły; oni tag rosŭy jagby i morymuchy; rosły rydżykы; hlïwy to znowu rosły po 

takych derewach szto sia zŭamały; rosŭa trawa o, szypko rosŭa trawa; już zo zemľi wыszŭo 

[zboże], wыszŭo, rosŭo, rosŭo; ta już jem posijaŭ on'e bowhaju, bowhaj, to jes taka roslyna 

jak konycz, a żoŭo kwitne, a to take szto bude rosŭo; to owes, jarec, w oseny kuz żыta, żыta 

ne tag duże, bo zima ne dawaŭa rosnuty żыtu → wrosty 

rosyty ‘moczyć, zwilżać’: potim tod łen, potim toto rosiŭi (MJ42) 

rozbrajdaty ‘rozpaćkać’: tot czыr rozrobыty ale daszto takie rozrobyŭ, rozbrajdaŭ, ale 

rozbrajdaŭa toto takie, czasami takie jidŭo po prostu rozmiszane ta jak tu po prostu tak toho to 

rozbrajdane takie; no rozonaczene, rozbrajdane, abo rozbrajdane abo brajda 

rozbryzguwaty sia ‘rozbryzgiwać się’: [smietana] tag no rozbryzguje sia 

rozbyty ‘rozbić, rozbełtać’: moŭoko to ŭyszkom moż bыŭo rozbiti, abo specjalna 

ŭopatka 

rozchodyty sia ‘rozchodzić się (w różnych kierunkach)’: tak sia toto ne roschodiŭo 

rozczыnity ‘rozczynić (ciasto)’: dawaŭy kwasok do chľiba, żebы chľib roszczyniti 

rozderty ‘rozedrzeć’: abo de jarmo rozłetiŭo, rozderŭo na piŭ → derty 

rozdmuchuwaty ‘rozdmuchiwać’: tym jag tag o tiahnuŭ po tym kamieniu i tu sia 

robiŭa jiskra i teraz ono chpadaŭo tam do toho bakełyji, i ftoŭdy sia zatŭojuwaŭo i tak potim 

toto rozdmuchuwaŭy i tag bыŭ, jusz potim robiŭ ŭoheń 

rozfыrkaty ‘rozmieszać’: koŭotuszka, toto rozonaczyŭa, totu muku rozbiŭa, rosfyrkaŭy 

toto 

rozfыrkaty sia ‘porozdzielać się (?)’: ono [ser] jak posidziŭo na takiej o paŭytci tag 

zwano, tag ono sia potim tak fajno rosfyrkŭo i take bыŭo popenkane ta jagby chľib jak sia, 

takij jak pokysnuŭ, take dziurkы 

rozhartaty ‘rozgarniać’: rozhartaju totы riadы motykami 

rozijty sia ‘rozejść się’: wesila jusz sia rozyszŭo, mni wency do piŭnoczy a pridańcy 

już zostawały do rana 

rozkazuwaty ‘mówić, kazać’: a nianio bыŭy baczom, oni roskazuwaľi szыtko (MJ42) 

rozkruszyty sia ‘rozkruszyć się, pokruszyć się’: cehła byŭa cehła, a do toho byŭa 

hlyna, i ona byŭa mokra, byŭa wyrobena, ałe ona sia i tag roskruszyŭa 

rozlaty sia ‘rozlać się’: toto bыŭo za szpunt, żebы sia nie rozľaŭo, żebы sia tam jakosi, 

sztosi ne wletiŭo 

rozłetity sia ‘rozpaść się, rozlecieć się’: jagby ta na krip szmariŭ peroha to były 

zľiplene to sia rozletił (MJ42); abo de jarmo rozłetiŭo, rozderŭo na piŭ; hurtog byŭ ukrajiński, 

u-es-ka-te byŭo … każda subota zabawa, wystup ukrajiński, zabawa, potim sia rozłetiŭo, desi 

to byŭo, po szizdesiat semyj rik (MJ42) 
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rozłuczyty ‘rozłączyć, rozdzielić’: żebы pres kameni ne prytiahŭ do pïŭnyci moros, 

rozłuczyy totы, jeden mur zamuruwalï, a druhi zo dwora, zasypaŭi, no ta ne pustyŭ moros  

rozmiszaty ‘rozmieszać, wymieszać’: potim po kawaŭku toho żoŭutka [wysuszonego 

cielęcego] tiaŭy i ma…, namoczyŭy do wodы, potim toi wodom wыľiwaŭy, rozmiszaŭy i za 

chwyľu czasu już byŭ sыr; czasami takie jidŭo po prostu rozmiszane ta jak tu po prostu tak 

toho to rozbrajdane takie; toto jag rozzmiszŭy toto, już jusz, już on'e postojanno jusz sia 

sarwatka robiŭa 

rozmoknuty sia ‘rozmoczyć się’: a potim sia nazywaŭ kľak, to byŭo z onoo s 

teľaczoho żoŭutka, tot suszene, sołe…, nasołene, wыsuszene, kawaŭek otkrały i daŭy do do 

horniata do wodы, tot, toto sia rozmokŭo tam ... toto rozmokŭo i potim kilo ľiter moŭoka, tak 

tyľo ho potim maŭu taku mirku, ta tyľo ľały too, toj wodы s toho kľagu 

rozmołoty ‘mleć, rozkruszać w trakcie mielenia’: byŭ druczok i tym tag obertaŭ 

dookoŭa i tak rozmoŭaŭ, rozmoŭaŭ 

rozonaczuwaty zob. onaczыty   

rozonaczыty zob. onaczыty 

rozposterty ‘rozłożyć, rozciągnąć’: płachta, toto wynesŭa na poŭe, potim jak do 

jidzienia rospesterŭa i jak mu sztosi odletiło ta na toto ne na zemľu (MJ42); rosposterti ho 

rozprodawaty ‘rozsprzedawać’: a jak sia buduwaŭ, tak każdomu tra byŭo hroszы, ta 

toto rosprodawaŭy [części starej zburzonej chałupy], to nazywaŭy stara buda 

rozpuczыty ‘rozdąć’: jag de zachoriŭ, rospuczyľi ho (MJ42) → puczыty 

rozpustyty ‘wypuścić, rozpuścić, rozejść się’: koreni rospustiŭ 

rozrizaty zob. rozrizuwaty  

rozrizuwaty ‘rozżynać, rozcinać, rozpiłowywać’: rozrizuwaŭ tak; dok. rozrizaty: 

narizaŭ doszczok i toty doszkы rozrizaŭ, porozrizywaŭ jesz’czio ras (MJ42) 

rozrobyty ‘rozrobić, rozmieszać’: tot czыr rozrobыty, ale daszto takie rozrobyŭ, 

rozbrajdaŭ 

rozrosnuty sia ‘rozrosnąć się’: a jak sia toto [seło] rozrosŭo, zaľudnyŭo, tag buduwaŭy 

sia i tu 

rozsiwaty sia ‘rozsiewać się’: sie rossiwa 

rozsunuty sia ‘rozsunąć się’: żebы sia toto rossunuŭo druwno, to dawaŭy zahłypku 

(MJ42) 

rozsypaty zob. rozsypuwaty  

rozsypuwaty ‘rozsypywać’: takы bľaszkы byŭy do hriadiľa prywadżenы zo spodu szto 

rosypuwaŭy, w jednu stranu i druhu; dok. rozsypaty: nazberaŭy toho i narizaŭy i toto 

wynesŭy i toto rossypaŭy na kupkы (MJ42) 

rozszczepyty ‘przepołowić’: to my to roszszczepiľi na piŭ (MJ42) 

roztryskuwaty sia ‘rozpryskiwać się’: praыda [w bodence służy do tego] żeby sia ne 

rostryskuwaŭo 

rozumity ‘rozumieć’: każdy rozumiaŭ o co chodi → zrozumity 

rozuniaty ‘rozłączyć; tu: rozewrzeć’: to trea byŭa ŭapaty za łeb, rozzuniati [pysk 

konia], a tu horiati ľały toto 

rozwałyty ‘rozwalić, zburzyć’: jag buduwaŭy, toto stare rozwaŭyŭ; ta stara chыża, i tag 

byŭo jej potim rozwałyty 
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rozwozyty ‘rozwozić’: potim w jar to już rozwozyły [drzewo]; teras to szto rozwozyŭy 

s potiahu, jusz tra byŭo zapŭatiti, już doľiczaŭy, ta w Muszыni byŭo doroksze 

rubaty ‘rąbać’: a seŭo, a seŭa ne byŭo, tut sia hŭapyŭ tu budu… rubaŭ i buduwaŭ sia, 

połe wыrabiaŭ; rubaju dыrwa na dwori s sokyrom; toho ne rubaŭ; ta rubaŭ 

ruszaty sia ‘ruszać się’: ony [baby] sia ruszaty ne mohŭy na weczeri, jak gruľi kopaŭa; 

to ta buchaŭa tota para taka smerdiacza jag on'e, z niej, szto ona chodïŭa, ruszaŭa sia i to tod 

gas, otchodïŭ z niej 

ruszyty ‘ruszyć, udźwignąć’: oj ty prywezeme taku bryŭu, że ne ruszyż jej i my 

prywezŭy 

rыchtuwaty ‘szykować, przygotowywać’: druhы rychtuwaŭ i jusz; no a tu byŭ taki szto 

konia, na koniom to do wыjazdu to asz sztyri rychtuwaŭ; ty byŭo Kuteľiczne ty byŭo szto de 

sia rychtuwaŭo koszar; kota chto bы do sypancia wonaczyŭ, sypanedz byŭ zaonaczenyj, 

zapertyj i tak sia myż rychtuwaŭa, szto jak piszŭa czohosy do sypancia, ta ona choľera po 

ścinii ľitaŭa; dekotry to taku wysoku jałyczku rychtuwaŭy; jusz taku furku dekotry 

rychtuwały do, żeby poŭamana bыŭa → narыchtuwaty, wыrychtuwaty 

rыty ‘ryć’: do kućcia, na totu pidłohu, ta dawały bryłы, no ta jusz totu bryłu zaz [woda] 

ne prebïŭa, a byŭa choľera taka szto hŭapiŭa, ryŭa, ryŭa, a hŭapiŭa ta postaŭa koo ścinы, 

postawyŭa koŭo ścinы, a toto zryŭa, znasz, zonaczyŭa → zrыty 

 

S 

sadyty ‘sadzić’: teraz ruży sadiły o, toty gerwonii, piwonii, takы o tam sadiły; sadyŭi do 

borozdы gruľi → zasadyty 

schasnuwaty 1. ‘wykorzystać, spożytkować’: schasnuwati no to ta jak po prostu ziŭ po 

prostu zużyŭ; no to preważno szto takie no tam cy muku schasnuwaŭ, ci tam po prostu jidŭo 

schasnuwaŭ; sztosi tam zjiŭ, o miaso ci kobasu, schasnuwaŭ; 2. ‘wydać (pieniądze): hroszy 

można bыŭo schasnuwaty, o hroszy schasnuwati to tak bo win o hroszy maŭ, ale sztosi si 

kupiŭ; s tych hroszy bыŭa jakesi chasen, ci kupyŭ maszynu, ci na gospodarku, to schasnuwaŭ 

schnuty ‘schnąć’: to ony robyŭy to, toho sыra takы, takы kuľoczkы, no i totы 

kuľoczkы s… zonaczyŭy, tiż dawaŭy na totu doszczku, i na ti dosci schŭy, i oscypkы 

nazywaŭy [tylko górale] → wыschnuty 

schodyty ‘wschodzić’: już mi owes schodyt; jaredz już mi schodyt; już mi schodyt 

[zboże] 

schodyty sia ‘schodzić się’: ftoŭdy sia szыtkы schodiŭy na jedno  

schowaty ‘schować’: [gieleta] jag widro ale to derewiane, i toto tra byŭo na den jag uci 

piszŭy na pole, to do toj kolybы toto schowaly, żebы ne byŭo na sonku 

sczernity ‘zczernieć, poczernieć’: to obľiwanы [garnek] juś sia psuŭ, bo o, na dni zaras 

szczыrniŭo; obľiwanы [garnek] juś sia psuŭ, bo o, na dni zaras szczыrniŭo 

sczernity sia ‘poczernieć, ubrudzić się’: zapaska to bыŭa koŭo peca, toto sia szczerniŭa, 

to bыŭa zapaska (MJ42) 

sczerpuwaty ‘wielokrotnie czerpać’: potim totu sarwatku odľiwaŭy, szczerpuwaŭy, 

warychom czerpaŭy abo hniatiom 
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sczuchaty sia ‘zetrzeć się, zedrzeć się’: jag jednы [płozy w saniach] sia szczuchaŭy, 

totы szto sia ne czuchaŭo do peca spaŭyŭ → czuchaty 

sidaty, dok. sisty 1. ‘siadać’: tra byŭo braty na on'e, sidati na neho [na konia] i jichatï; 

tra byŭo sidaty na neho i tra byŭo tag iti z nim, żebы sia zahriŭ; tak sidaŭ; to ta sidaŭ i jusz; 

ona se siŭa koŭo ucznia kotry byŭ sŭabiej i tak mu pokazuwaŭa; 2. ‘osiedlać się’: bo tu 

nychto s Poľakiŭ ne chtiŭ sidaty; jag wыbuduwaŭy [chałupę], pryprawyŭy, no ta sidały i 

sidyŭy; potim si…, sidaŭy, znosyŭy totы gratы; pczoŭa na kwitok sijat (MJ42); tam Nimciŭ 

wыhaniały, no to ľipsze na hotowe sistы, a toto byŭo zrujnuwane take    

sidyty 1.‘siedzieć’: juhaz iszczy ne chtiŭ noczuwaty bo sia bojaŭ, no to ja chodyŭ 

noczuwaty, ohnia nakŭaŭy, sidyŭ i po ciŭï noczы; sidyŭa jeden z jednej stranы, druhyj z 

druhoj stranы o ony iszŭy koŭo nohы, no i tu sia ŭapaŭo i do tej g’iełetы sia o zdojiŭo, piszŭa; 

na soŭomie sidily (MJ42); takы sankы sidziaŭo dwoch abo tam trioch i z horu doľinu jechaľi 

to sia nazywaŭy kopanyci; 2. ‘mieszkać’: jag wыbuduwaŭy [chałupę], pryprawyŭy, no ta 

sidały i sidyŭy; 3. ‘trzymać się’: a tiż de jag byŭa dobra hłyna ta sidyŭ tot pec, trymaŭ micno; 

totы koŭowkы fszytkы tyma kinciamy zaonaczyŭ, no i tak sidyŭo 

sijaty ‘siać’: burakы sijały, a pasteŭnы; potim na tym żыto sijaŭ; s płachty sijaŭы; jarec 

sijaŭy na grulowiskach; sijaŭy ale tam neduże sia sijaŭo [hreczki] → posijaty, zasijaty 

sisty zob. sidaty 

skarżyty ‘skarżyć’: ľude skarżyľi (MJ42) 

skieltuwaty ‘wykorzystać’: chľiba skieltuwaŭ, zisty, ziŭo sie tam, toho miasa to 

skieltuwaty, abo na czyjisiu kielczuku bыti, na czyjisim utrimaniu; skieltuwaty; skieltuwaŭy, 

to tiż rodzaj taki jak schasnuwaty → kieltuwaty 

skinczыty ‘skończyć’: no a jag ju omoŭotyŭy fszystko skinczyŭy ta i wutkы [dali]; 

skinczyły budowu ta [robili] odomasz; do hodiny jedynastej skinczyľi (MJ42); skinczyŭ ja 

robotu to odomasz (MJ42); sinokosy skińczyŭ toto sino, to daŭy odomasz (MJ42); wecirkы 

skińczyły h weczier (MJ42) 

składaty 1. ‘składać, łączyć’: zrobyŭo sia taki, taki kawaŭ ścinkы i to sia potim 

skŭadaŭo; rizne kwitia tam byŭo, ono [pszczoły] toto fszыtko skŭadaŭy i ono ftoŭdy mjut 

raczej byŭ dobry; 2. ‘składać, układać’: do stiszka skŭadaŭy [snopy]; kloca wyrizaľi, 

poszczypaŭy na take on'e i toto teras szkŭadaľi jedno do druhoho; 3. ‘wkładać’: duhan maŭ, 

fajku maŭ, zapaŭkы win maŭ, skŭadaŭ za tot pas czeres (MJ42); oni [pszczoły]nie maly gdie 

mjut skŭadaty (MJ42); dok. skłasty: do toho diszkы szytko skŭaŭy i doptaŭy; tak kiľko byŭo 

tych [bochenków], byŭo, pjat cy szis cy sim fszytko skŭaŭy naras i tak sia toto chpekŭo  

składaty sia ‘składać się’: na druhi deń skŭadaŭy sia na wutku, no i na toty wecirkы 

chŭopci, dziŭczata … i piły i spiwały i jusz koľady (MJ42) 

skłasty zob. składaty  

skosyty ‘skosić’: jag żыto skosyŭy, prywezŭy domiŭ na bojisko; mы hŭapiŭi jak zerno 

skosiŭi, zobraŭi, ta braŭy pŭuch, i robiŭi podoryfku; szto na polu jak sia skosiŭo a sia po polu 

potratiŭo to sia daŭno zahrabuwaŭo, to bыŭa merwa → kosyty 

skrajaty zob. skrajuwaty  

skrajuwaty ‘kroić’: wыberaŭy takы gruľi, kotra maŭa wece jamkы, i totы jag weľku 

krajaŭy, to tyh oczok byŭo, tyh jamok, ta toto skrajuwaŭy; dok. skrajaty: szytko skrajały do 

saŭa 

skresaty zob. skresuwaty 
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skresuwaty, dok. skresaty ‘obciosywać (siekierą)’: tu zarizaŭ potim wziaŭ skresaŭ tag o 

nerimno tiľko tak skresuwaŭ 

skruczaty ‘skręcać, zwijać’: żenemy [owce] domiŭ i prichodiŭo tak szto bыŭy poľa, a 

potim skruczaŭo sia po takych maŭych smereczkach i toty piernikы nie piszľi; skruczaŭo sia f 

tot sposip; dok. skrutyty: witkы sia nazywaŭy, takы derewianы. No to [z] smereczka, z 

jalïczkы, a to koŭyskы trea byŭo za… zaparïty na ohniu i tra byŭo skrutïtï ho na takie jak 

prijatne i toto sia potim naŭożyŭo tak sia toto ne roschodiŭo [tak robili koszar]; hrabaty na 

snopы, poweresŭo skrutyty na ruci, i onoho zwiazaty 

skrutyty zob. skruczaty 

skryty sia ‘schować się’: [można było] skryty sia; moż bыŭo jag ľaŭo, to moż bыŭo sia 

tam skryti → kryty sia 

skrywity ‘skrzywić’: na seredyni żebы szwaľu ne skrywiŭo to werciŭy dziuru 

skupuwaty ‘skupować’: ale tag jag już weksze skupuwaŭy [mleka], no to jak chtosi 

weksze jusz skupuwaŭ no to maŭ tot mirnik; teras to czerwone jagody po prostu, maŭo już w 

ľisi jest, ale s poczatku bыŭo, toto skupuwaŭy i sia zberaŭo; tam skupuwaŭy łen 

skwaruwaty ‘połasować, wyjeść’: jak zostaŭ dŭoma byŭa smetanka no to chľiba, oh'o, 

już skwaruwaŭ zmetanku, jużeś zbabraŭ  → kwaruwaty 

skysyty sia ‘skwasić się’: dawaŭy drożdży i tak zo tri dni poperednio żeby ono sia tak 

kus skysiŭo [kiselica] 

skыsnuty ‘skwaśnieć’: tot szыr żeby zostaŭ ta jagby, żeby skysŭ, wykysnuŭ → kыsnuty 

służыty ‘służyć’: bыŭ opci a priszoŭ i rik sŭużyŭ no i za to mu gazda zapŭatiŭ, to sia 

nazywaŭo czeľadnik (MJ42) 

smakuwaty ‘smakować’: smakuwaŭy ta skosztuwaŭa (MJ42) 

smaruwaty ‘smarować’: smarom sia smaruje; smaruwaŭy → wыsmaruwaty 

smażыty ‘smażyć’: smażyŭy i tym saŭom zaľiwaŭy horiaczym saŭom 

smijaty sia ‘śmiać się’: ta sia śmijaŭi, że Pszemkuŭ i Jaroszufka, i Pszemkuf to jes 

stołycia Łemkuf, tag byŭo nazwane (MJ42) 

smotryty ‘patrzeć’: znaczыły [owce], no ałe, win [baca] jusz znaŭ potыm, ne smotriŭ 

znakiŭ, bo win znaŭ jak uci pryszŭy; musi smotriti  

sołyty ‘solić’: to sыr soŭyŭy, i soŭyŭy → posołyty 

spałyty ‘spalić’: do peca spaŭyŭ 

spałyty sia ‘spalić się’: [sypanec] to byŭ takы specjalne i to byŭo od budynku daľsze to 

tra byŭo, desiad metriŭ, jag w razi pożaru, bo ta, żebы sia ne mohŭo tam spałyti  

spamiataty ‘zapamiętać’: jak ja to spamiataŭ to już bыŭy toty kamizelkы (MJ42) → 

pamiataty 

spaty ‘spać’: dwi osoby mohŭo tam spati; tam sia noczuwaŭo, spaŭo, abo mohŭo sia 

spati, mohŭo sia ne spati; tu spały; ľihaŭ tam jak borsuk i spaŭ (MJ42); szto tam dwi try 

osoby mohly spatï; tak sia spaŭo; ideż do kolybы spatï 

spokładaty ‘zrobić podorywkę’: robiŭi podoryfku, a nazywaŭy pokłat, spokładaŭy toto, 

pryoraŭy 

sportaty zob. szportaty 

spotkaty sia ‘spotkać się’: hneskы wece szыtko telewizor, nichto jedno z druhym żebы 

sia spotkaŭ, pogadaŭ; jag iszľi s koszara to de nie ftikaly z moŭokom, żeby sia z niom [z 

bosorką] nie spotkaly (MJ42) 
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sprawdżaty ‘sprawdzać’: my sprawdżaŭi, bo tam tra byŭo sprawdżaty; prыszŭa taka 

patroľ szto potim sprawdżaŭa 

sprażыty ‘usmażyć’: tak dawniszsze to prażyŭy, spraż jajko (MJ42) → prażыty 

sprewertaty sia ‘przewrócić się’: desi sia sprewertaŭo abo szto, no pomih mu 

pidwihnuti 

spriasty ‘uprząść’: jak toto spriaŭy, to narobiŭi tыch lykti → priasty 

sprotywyty sia ‘zepsuć się’: tu sŭonko śfitiŭo, a tam ľało, ta todi szkodыŭo na gruľi, 

szto to, ta jakebы hŭapyŭ horiaczoj wodы a pokropiŭ po tyh gruľ…, po łyściu, jusz takы byŭy 

pľamkы, i już ony, już byŭy sprotywiŭi sia 

spuczыty ‘wyrobić rękami spulchniając masę’: zdemikaty można bыŭo szыtko takie 

szto sia daŭo spoczыti w rukach (MJ42); potim toto saŭyŭy, i potim toto spuczyŭy, spuczyŭy 

i ... znowu byŭy takы, nazywaŭy diżeczkы, ... no ji toto szytko, tot sыr, jag tag by już 

wыrobiľi, ... wыrobiŭi tak tot sыr, taj do toho diszkы szytko skŭaŭy i doptaŭy, syľno doptaŭy  

stajaty ‘stać’: skinczyły budowu ta odomasz, i trea byŭo obľaty żebы na doŭho stajaŭ 

[dom] 

stanuty ‘stanąć’: tela lem stanie na nohy to już ide już lata (MJ42); widi że jak korowa 

łetyt a ja łetiu za niom, staŭ na dorohu, korowu nie pustiŭ (MJ42) 

staty ‘stać (na coś), mieć możliwość’: koho byŭo staty, gontamy, onyma, doszczkamy, 

kyczkamy [kryli] 

staty sia  ‘stać się’: wrokы to prewaźni tak gadaly, że sia zoczy stanie; to byŭy wrokы, 

bo nam sia nic nie staŭo (MJ42) 

staty zob. stawaty
2
 

stawaty
1
 ‘stawać’: dawaly świczkы każdemu, chto bыŭ h cerkwi i stawaŭy na taki, a 

ksionc pit chor nazat i tam otprawiaŭ (MJ42); f seredyni prehorodżaŭo sia do jednej 

polowinkы i hnaŭa sia na totu strungu, ałe tu bыŭa taka dziura raczej i tu sia stawaŭo; hŭapiŭi 

jej take jak kurcz, i korowa krutyŭaś, bihaŭa, stawaŭa 

stawaty
2
 ‘wstawać’: na czasi stawaŭa ta grul, kapusty, haŭuszek ugotowaŭ i byŭ obit i 

spokij (MJ42); dok. staty: staŭy już rano, nawariŭy jak o teras taka robota h oseni no to za 

cmы ta takie śnidanie tam byŭo (MJ42) 

stawiaty 1. ‘stawiać’: potim bańkы stawialy; tag jeden koŭo druho i sia stawiaŭo; 2. 

‘stawiać, budować’: to kutec tisz tra byŭo dobri stawiaty; na poľu toto stawiaŭy; kolyby 

stawialy; nakas kominы stawiaty; f chyżы jednej, druhij potim stawiaŭy dełynы, chodz i totы 

byŭy kurnы ta stawiaŭy bo to to już byŭo topľisze w zymi, bo byŭa doszczka → postawyty 

steczы zob. stikaty 

stełyty ‘ścielić, podścielać’: spilkы cy łyścia to nazywaŭy posteľinia, bo sia tym potim 

stełyŭo o tam pit korowe 

steraty ‘wycierać’: to szto sia sterat, rianda do sterania, rozlaŭo sia desi sztosi, rianda 

(MJ42) 

stiahaty zob. stihaty 

stihaty, stiahaty  ‘ściągać, zmniejszyć, zdjąć’: tak o szto ono prichodiŭo jedno za druhe 

i s tyma kołikami a witkom sia stihaŭo; bańkы stawialy, na tiŭo, no to stiahaŭ zapalenia potim 

(MJ42); dok. stihnuty [tu: stiahnuty]: to stiah; stiahnuŭ tu na zadi, tak, i potim tadы, stiahnuŭ; 

stiah on'e spodni zo sebia (MJ42); ‘tu: skomasować’: kumasacyja byŭa, pry kumasacyji daŭy, 

stiahŭy [pola] do odnoho, meńszyj [pole] naonaczyŭy 
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stihnuty zob. stihaty 

stikaty ‘spływać, ciec’: jusz sia potim tot sыr zľiwaŭo do szmaty, toto stikaŭo; [owcę] 

boľiŭo szto to stikaŭo i kuľawiŭa; dok. steczы: stiuk s toho zo sыra, tota serwatka o żeby 

stekŭa 

stisnuty ‘ścisnąć’: tato zaľiwaŭ, a ja bыka trymaŭ, a mama trymaŭa za nozgri, trea byŭo 

szturiti tu, tu paľci i stisnutï 

stojaty 1. ‘stać’: tu jagbы stojaŭ bыk; jus stojat sani; tot mur raczej jeszczo stoit tam; 

mŭaka jest kotra woda stojit; strunga, i tam byŭa o dźura, i tam tra byŭo jednu stojaty z on'ym 

i beś, be na strungu, na strungu ony [owce] sia, ony sia nauczyy ta potem iszŭy samï; 2. 

‘przebywać gdzieś tymczasowo, stacjonować’: mij test’ byŭ tisz pri wojsku i kodysi stojały f 

Choŭomońcu 

stowczы ‘stłuc’: a toto biŭo, toto źarno, jak to lnu, toto stoŭkŭo (MJ42); potim tod łen 

na takыch, jak to ŭamanyci, to ta szыtko take to musiŭo stoŭczene 

striczы ‘strzyc’: sia strihŭo dwa razy, to bыŭa jarnia woŭna i ŭosinna woŭna; persza 

woŭna z jahnia byŭa striżena → postriczы 

strymuwaty ‘trzymać’: f ti szały byŭa dziura i do toj dziurы kŭanyć i pitkuľkы, żebы 

strimuwaŭo 

stykaty sia ‘stykać się, łączyć się’: fszytko byŭo sia stikaŭo; ta jag byŭo toto totы 

zahoŭowok, że fszytko byŭo sia stikaŭo a to byŭo a to byŭo kuściog wыszcze [w łóżku] 

stynaty ‘ścinać’: hrube stinaŭi, i rizaŭi na piŭ 

sukaty ‘skręcać (nitki, sznurek)’: sukaty, no dwi nitkы razem skrutiti 

suszыty ‘suszyć’: duhańczak to bыŭ z michyria zo sfyni, raczej to sia suszyŭo, potim 

sia wyrabiaŭo; hruszka, ona ne bыŭa dobra suszyty (MJ42); na buku rosŭa, bakełyja sia 

nazywaŭa, take twyrde, ta toto suszyŭy i toŭkŭy i toŭkŭy i jak tota iskra odletiła jedna ci dwi 

do toho to zaras sia [zapalało] (MJ42); suszyŭy tot jarec (MJ42); to suszyŭy, to jag byŭa 

pohoda dobra; toto [giełetę] tra byŭo mыty i czuhatï, suszytï, czuhaty – mыty 

suszыty sia ‘suszyć się’: tam dыrwa kŭaŭy i suszyŭy sia 

swityty ‘świecić’:  sŭonko śfitiŭo 

sykaty ‘sikać, przeciekać’: z domasznioo poŭotna szytko używaŭy, bo to ono byŭo ritke 

ta totы żemtyci, totы wodы, toto szytko prechodyŭo bres toto, pyľnisze sykaŭo 

sypaty ‘sypać’: do jednu ścinu muruwały i druhu ścinu muruwały, a do seredynы da 

szuter sypaŭi; kosz bыŭ na zerno żebы sia sypaŭo 

szarpaty ‘szarpać’: mysz prыszŭa, zaczaŭa toto szarpatы 

szczыpaty
1
 ‘szczypać’: barsko oko riizaŭo, szczypaŭo (MJ42) 

szczыpaty
2
 ‘rąbać na drobne kawałki, rozrąbywać’: trea bыŭo drowno żeby ono sia 

szczypaŭo tam na piat centymetriŭ; kloc co odrizaŭ no to s toho jak poszŭo poszczypati ta jak 

mu nazywaľi szczypati na kawaŭy; sia szczypaŭo takы, takы on'e nazywaŭy drankы; 

szczypały na piŭ okruhľaka i ho kresały → poszczыpaty 

szepotaty ‘szeptać’: dwoje szepoczet sobie, to sia nazywaŭo szepotati 

szkładaty zob. składaty 

szkłyty ‘szklić’: szkľare, szto szklyŭy 

szkodyty ‘szkodzić’: tu sŭonko śfitiŭo, a tam ľało, ta todi szkodыŭo na gruľi → 

poszkodyty 
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szmariuwaty ‘wyrzucać’: jusz cehły, już byŭy ceholni jusz cehoľni byŭy, ta on'e po 

mistach to jusz persze totы kominы byŭy, a na seľi, asz potim pryszoŭ roskas, to i karały, 

mandat tra byŭo zapŭatyty. Ta i potim presterihaŭy kożnyj by szmariuwały, a dawały tot, a 

chto, chto chtiŭ ta ne robyŭ, ałe już dziuru do komina dawaŭ 

szmaryty 1. ‘rzucić’: jagby ta na krip szmariŭ peroha to byľi zľiplene to sia rozletił 

(MJ42); tod derewianyj sia hłomyŭ, a bыkы ne szmariŭ; 2. ‘wrzucić, dodać’: waru nalaŭy do 

horcia i zkypiŭo i szmariŭy tam mukы (MJ42); moż byŭo szmariti i jakese dribnisze do woza, 

ja[k] piszoŭ na hondeľu na jarmag desï, to moż byŭo szmariti; 

szportaty ‘dłubać’: jak sia prystarïŭo ta sporcze, sporcze, sporcze, i wыszportaŭa już na 

tym [w drzewie] taku dziuru → wыszportaty 

szturiaty ‘tu: wstawiać, wsuwać’: paŭyŭy ch pecu, dwa horci sia szturiaŭo do peca, no 

tam sia paŭyŭo za tyma horciamy, dok. szturyty: do peca szturyŭy [garnki]; trea byŭo szturiti 

tu, tu paľci i stisnutï, mama pŭanno postiskaŭa 

szturyty zob. szturiaty 

szturyty sia ‘wepchnąć się’: chŭapiŭ na duhanu, na ruku i do ohnia szturiŭ (MJ42); tam 

sia szturiŭa szto potim by jej bыŭo ani w zad ani f peret (MJ42) 

szumyty ‘szumieć’: u hory to woda szumit 

szыty ‘szyć’: s toho szyŭy; s toho szyŭy gaczy; toto jak szyŭy to tu priszyŭy on'e taku 

pasok poŭotna, a jag ni to wozniczoho [?] i szto sia na to zawiazuwaŭo (MJ42); tot sia 

nazywaŭ szto z butami, buty szыŭ, naprawiaŭ, szefc, a tot szto spodni szыŭ to nazywaŭ sia 

krawec (MJ42) 

Ś 

ścigaty ‘zacinać’: ścigaŭ doszcz (MJ42) 

ślizgaty sia ‘ślizgać się’: to sia wyszŭo na dorohu to sia sľizgaŭy nohy (MJ42) 

śmijaty sia ‘śmiać się’: hnieskы by sie śmiaŭy 

śmityty ‘śmiecić’: to już by sia śmityŭo 

śpiwaty ‘śpiewać’: chŭopci i diŭczata i chodiľï i śpiwaly piesni (MJ42); koľady śpiwały 

na ristfo (MJ42); śpiwaŭy sy po łemkiŭskы ta jak, ta jak w doma (MJ42) 

śwatyty ‘święcić’: bahnitkы, to tesz to teras budet szwiatyti (MJ42); f kwitnu nedilu no 

to jusz światyľi bahnitkы → pośwatyty 

śwityty ‘świecić’: już ne świtiŭo sŭonko (MJ42) 

T 

tańcuwaty ‘tańczyć’: win braŭ huśľi i hermaniju i hraŭ i szыtkы tańcziuwały, bawiły 

sie (MJ42); to stepa to w jednu stranu i w druhu stranu sia tańcziuwaŭo 

teczы ‘ciec’: i tak sobi toto reszta tekŭo; no ta sia zrobïŭo i szыra, no i toto onaczyŭy 

zwiazaŭy, tag on'e, zawisyŭy ho na, na ścini byŭ gwist taki, biti na tod gwist, i tak sobi toto 

reszta tekŭo 

tełyty sia ‘cielić się’: tełyt, otełyŭa sie korowa → otełyty sia, potełyty sia 

tenyty ‘zacieniać’: bыŭy toty sadżonkы, jałyczkы i smereczkы, o to tak f tot sposip sia 

teniŭy, o chodiŭy my, zrubuwaŭy toty konary no i żebы bыŭo czym tyniti o, no to tam weksze 
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nosiły a potim toty znowu ŭamaŭy na takы meńszy i żebы maŭ tin tot sadżonok, żebы ne tag 

wыsychaŭ 

terfity (?) ‘układać, kształtować’: tot micher wysoch to wiŭsianej mukы, f tij muci 

pobыŭ pare dni i potim tra bыŭo tak toto szыtko terfić, żebы win bыŭ miaki (MJ42) 

terty ‘trzeć’: na czemir to ter, o rukami, soŭomы, no i tu ŭadyŭ po on'ym żmeni tut, 

terły, tag żebы, no i szpirytusom, denaturatom poľiwaŭy i toto czuchaŭy i popustiŭo → 

naterty 

tiahaty, tiahnuty zob. tihaty  

tihaty, tiahaty ‘ciągnąć’: mы braŭy [snopy] do woza i domiŭ tiahały; a jag jej [cerkiew] 

tiahały szto to fszytko chŭopi, no jakesy sposobы byŭi, szto i hŭapiti, zo s fudamenti zniaty i 

tiahati jej; bыkы tiahały; koŭymas tam zakupuwaŭy, na wis i tiahaly, iszoŭ i prodawaly 

(MJ42); woŭk tele za peret a dzido chŭapyŭ za nohe i dzido tiahaŭ za nohe dolïnu a woŭk 

tiahaŭ do ľisa (MJ42); na tracz, tam i woda tiahaŭa [napędzała] i tam toto ľitaŭo i rizaŭo; to 

kin taki wis tiahne (MJ42); potim daľi to już byŭ kierat, szto koni tiahaŭi koŭo (MJ42); 

[koszar] sia tihaŭo, na połe, a taki koszar tra byŭo jag na take Czeŭo, to treba byŭo na tr'y raz 

wыtihatы, byŭo pid horu; dok. tiahnuty: tym jag tag o tiahnuŭ po tym kamieniu i tu sia robiŭa 

jiskr 

tiaty ‘ciąć’: potim po kawaŭku toho żoŭutka tiaŭy; toto tiaŭ  

tiskaty ‘wyciskać’: w oľijarni tieskaŭi oľij s toho makucha (MJ42) 

torhuwaty sia  ‘targować się’: torhuwaŭy sia 

towczы ‘tłuc’: na buku rosŭa, bakełyja sia nazywaŭa, take twyrde, ta toto suszyŭy i 

toŭkŭy i toŭkŭy i jak tota iskra odletiła jedna ci dwi do toho to zaras sia [zapalało] (MJ42) 

tra zob. treba 

trahnuty, triahnuty ‘uderzyć, trzasnąć’: na koszari on'e, byŭ baran, ciŭyj czas, dwa ni, 

bo sia biŭi jak, to sia zabiwaŭï, jag byŭi rohatы, jak trachnuŭ jeden do druhoo, ta sia nem 

nohami powirgaŭ (MJ42); ja bыm triachnuŭ hoŭowuczom to bыm sia zabiŭ 

tratyty ‘tracić’: traczu pamiat 

tratyty sia ‘kończyć się’: hurtog byŭ ukrajiński, każda subota zabawa, wystup 

ukrajiński, desi to byŭo, po szizdesiat semyj rik, że tak pomaŭu sia tratыŭo, tratыŭo (MJ42) 

treba, tra ‘trzeba’: trea byŭo za… zaparïty na ohniu i tra byŭo skrutïtï ho na takie jak 

prijatne; treba szыbы fstawiti; treba ohen pryhornuty; tra bыŭo daty piŭ ľitry wutkы (MJ42); 

tra byŭo czasu; trea byŭo priasti (MJ42); hrosze trea bыŭo ta wozyŭ toto derewo (MJ42) 

triahnuty zob. trahnuty  

trisnuty ‘trzasnąć, popękać’: jarec metaŭy do peca, jag de trisne (MJ42) 

trymaty  1.‘trzymać’: ja bыka trymaŭ, a mama trymaŭa za nozgri; [pług to] czepihы, 

hriadiľ no toto, a to czepi[hы], szto sia trymaŭo; tu sia trimaŭo jeden kamiń, taki twerdy; 2. 

‘trzymać, przechowywać’: doszczkы doma ne trymaŭy; 3. ‘trzymać, utrzymywać trwale, 

stanowić zamocowanie’: a tiż de jag byŭa dobra hłyna ta sidyŭ tot pec, trymaŭ micno; 

[haftka] tot konik za totu kobыŭku zaŭapaŭ i tak trimaŭo; totы hoŭowkы fszytkы tyma 

kinciamy zaonaczyŭ, no i tak sidyŭo i i woda taka do [?] natekŭo, i trymaŭo; takы luśni, szto 

trymaŭi totы drabinы (MJ42); 4. ‘trzymać, hodować’: uci jeszcze i hniesky trimam; no ta toto 

kupyŭ ma… maŭe, bыkы, no ji do ruka jich trimaŭ, pas, prytrimaŭ 

trymaty sia ‘trwale trzymać, być umocowanym’: sia obi sani trymaŭy, to sia nazywaŭ 

nasat; sia toto trymaŭo 
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trywaty ‘trwać’: to buduwały [chałupę] try tyżni, sztyri tyżni, tra byŭo czasu, sztyri, 

piat tyżnï tak trywaŭo 

tuczyty sia ‘tuczyć się’: o pczoŭach, robotnici kotry chodziat na pole i sut takы kotry 

oni tiż tuczat sia, tuczat sia, żeby o tŭusty byŭy  

tysnuty ‘ściskać; tu: o mrozie’: tak tra byŭo, tym mochom obïtï, żebы na zymu moroz 

ne tysnuŭ 

U 

uberaty zob. wberaty 

ubraty sia zob. wbraty sia 

uczыty ‘uczyć’: toto potim trы rokы do kincia, no a uczyŭy, a uczyŭy to tag uczyŭy, 

ruske, poľske, istorija 

uczыty sia ‘uczyć się’: ja o istoryji, o ukrajinskoj wece znam jak poľskoj, bo wece, bo 

sia wecem sia uczyŭ, bo to potim daľi; ja persze sia uczyŭ s knyszkы ukrajinskoj 

uhodyty sia ‘umówić się, zgodzić się’: [za] piad uwec, no to dostaŭ pjatnaccat kiľa 

sыra, abo jak sia uhodyŭ 

ulaknuty sia ‘przestraszyć się’: oni sia [h]o ulakľi 

upasty zob. wpasty 

urosty zob. wrosty 

urwaty ‘urwać, zerwać’: psie moŭoko, ono rosŭo na takы kwitog na werchy maŭo 

żoŭtyj, a jag ho urwaŭ ta moŭoko z neho iszŭo, a hirke take jak czort 

usunuty ‘usunąć’: bo jag buduwaŭy [nową chałupę] toto stare rozwaŭyŭ, ta tra byŭo 

fszytko usunuty 

utrudniaty ‘utrudniać’: chto maly kozy, to jim priwiazuwały takы toŭczkы, żebы im 

tag biŭo po nohach, żebы ono jim utrudniaŭo chodżynie 

utrymaty sia ‘utrzymać się, czerpać skądś środki do życia’: ksiondz na jednej riľi sie ne 

mih utrimati (MJ42) 

utrymuwaty ‘utrzymywać, zapewniać komuś byt’: jakosy utrymuwaŭ rodynu 

uwijaty ‘tu: tłuc, ubijać’: jag robiŭi oľij, to byŭi takы stupы sia nazywaŭi, na takym 

wahadľiľi, to byŭo take doŭhe, byŭo take obuduwane, potim byŭo take jag hnizdeczko, tak na 

kinci wyrobene, i tak toto chwijaŭi, a toto biŭo, toto ziarno (MJ42) 

uwojty ‘wejść’: szcze strah byŭo ity, bo iszczy, tam Nimci, tak to het sut, to tam sut 

pokrytы, doma tak, take gadania byŭo, ta strah byŭo hŭojti, a zrujnuwano, anы dweri, any 

wikien, nыczoho ne byŭo; byŭo na szczyti byŭy dwerci i dwerci odomknuŭy, otworyŭ, wo i 

hwoszoŭ i wыszoŭ, i na den zaperaŭ → wchodыty  

użыwaty zob. wżыwaty  

W 

wałyty ‘walić, tłuc’: maŭy kыj dobry i walyŭy [wilka]; aŭe żyto to ne moŭotiŭi 

maszynom żyto, byŭi taky cipы, bijakы taki, byŭ druczok, i na tim byŭ taki bijak, i tak waŭiŭi 

f tot sposip żyto, owes (MJ42) 

waryty ‘gotować’: byŭy rużne zila, wariľi harbatu s toho i toto piŭ (MJ42); dekotry 

iszcze wariŭy kisełyciu; doma zupы ne wariŭy, bo doma wariľi toto szto jak żeby jak szed [do 
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pracy] najpersze zwariľi, zimi musiŭa wariti tiż na czasi bo trea byŭo priasti (MJ42); ne wariľi 

na poŭudnie; czыr tiż waryŭy; waryŭa sia woda, na wodu szmariľi muku i take byŭo, 

nazywaŭa sia koŭotuszka (MJ42); czыr warily preważno h nas, h horach duże wiŭsa, 

wiŭsiany (MJ42); karpeľi krajaŭi, sfïniam waryŭy; to waryŭy i tam znowu taki szыr sia, taki 

ritki sыr sia zrobyŭ; no ta jisty tam ne waryŭy; ch pecu waryŭï; toto [na zachodzie] byŭo 

zrujnuwane take, Matko Boska, ta mы zo dwa tyżni na podwiriu jisty waryŭы → zwaryty 

waryty sia ‘gotować się’: woda wariŭa sia (MJ42) 

wberaty ‘zabierać’: totы kołeczka uberaŭ, a totы kŭaŭ  

wbraty sia ‘ubrać się’: jak sia ubraŭ tak byle jak 

wchodyty ‘wchodzić’: ta łastyŭnyk sia nazywaŭ, łastyŭnyk bo ta maŭy łastyŭkы 

wыchodyŭy i wchodyŭy; to byŭy totы dwerci szto sia fchodyŭo i wыchodyŭo; toto jarmo 

fchodïŭo tag do takoho; tu takы bľaszkы byŭy do hriadiľa prywadżenы zo spodu, szto 

rosypuwaŭy, w jednu stranu i druhu, a kij pomedże riadы ŭchodyŭ;  → uwojty  

wczыty sia ‘uczyć się’: o pczoŭach my sia uczyŭy, o sadzi my sia uczyŭy → nawczыty 

sia 

weczeriaty ‘wieczerzać, jeść kolację’: jak maŭy weczeżaty to chudobu tisz sino daŭy, 

razom weczerialy (MJ42) 

wernuty ‘wrócić’: kuni wernuŭy i ź nim chorыm domiŭ 

wertaty (sia) ‘wracać’: desi ja o pidu i za chwilku wertam; chtoŭdy tra sia byŭo wertaty 

(MJ42) 

wertyty ‘wiercić’: na seredyni żebы szwaľu ne skrywiŭo to werciŭy dziuru; pitchodyŭy 

wertiŭi dziurы; prychodyŭy zŭodije i totы ŭachы wыkradaŭy [ze strychu], na tij powalci 

wziaŭ swerdyk, wercio dziuru 

wezty ‘wieźć’: daŭy doszczkы a potim soŭomы wыnesŭy z doŭu, abo wezŭy abo 

wыnesŭy i fs’o, na spid daly i tak sia spaŭo [w kolibie] 

wezty sia ‘grzęznąć’: jagbы byŭa piszoŭ dożdż, jagbы sia ne narobyŭo, ... tra byŭo, no 

ta jak byŭo hwojti, a tam byŭo any nudż … to sia nohы wezły 

wianowaty zob. wianuwaty 

wianuwaty, wianowaty ‘dawać wiano, wianować’: to wianowaŭy i tak wyszla 

mŭoducha to braŭa korowu, to wianuwaly ji korowu (MJ42) 

wiazaty ‘wiązać’: [zapaskę] jak wiazuŭ to na peret ta toto tu na zadi zawiazaŭa (MJ42)  

winszuwaty ‘składać życzenia, życzyć’: winszuwały, zdrawia, dobreho, żeby sia rodiło 

ch poľu a w doma i w obori i f poľu jeľiczkы, ta h obori teľiczkы (MJ42) 

wiruwaty ‘wirować, kręcić się’: woda wiruje, tak sia ona krutit fkoŭo; nazywaŭy wir, 

woda wiruje 

wiryty ‘wierzyć’: dachto wirit, dachto ne wirit; jusz take jak teras to ne wiriat (MJ42) 

wkazuwaty ‘pokazywać’: kawaŭ poľa jag okopuwaŭy, to toto do jakoho kriaka jakysы 

sia wkazuwaŭ ta totu wыkopŭa 

wkładaty ‘wkładać’: pałyły f pecu bukowe drewa one wykŭadaŭy na totu studniu 

(MJ42); tak fkŭadaŭ tu do toho i ono pokazuwaŭo kilo je ľiter; piŭkoszok to byŭ płetenïj, 

bokы maŭo zapłetenы, spidu a tu ni, to i toto fkładaŭ do toho fasunku; dok. włożыty: na totu 

doszczeczku włożyŭы kamiń; jag byŭ chľip to wŭożyľi chľip i toto do toho chľiba, ci byŭo 

masŭo ci byŭ sыr, zŭożyľi do toho i zawiazywaŭy chustkы (MJ42) 

wkrasty ‘ukraść’: piszoŭ każdyj witciu fkraŭ → krasty 
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wlaty ‘wlać’: a korowie [mleko] jag ta tiż do toho uczoho [mleka] wľały; ta tyľo ľały 

too, toj wodы s toho kľagu, szto nazywaŭ sia kľah, wľały, za chwyľu czasu już byŭo, już byŭ 

sыr, ne moŭoko → laty 

wlezty 1. ‘wleźć, wejść’: tag do tych smereczkiw wľizŭy [owce] o, no i potim znowu ne 

moż nijak wytiahnuti ottamaľ; 2. ‘zmieścić się’: do tej toczanky tak, dawaŭy masŭo, kilko 

tam wľizŭo do toho to dawaŭy masŭo abo sыra dawaŭy do toho 

wlipyty sia ‘przyczepić się’: kľiszcz jak sia wonaczyt, wľipi do desi to win bude cicaŭ 

krowi toho 

właduwaty, hładuwaty ‘władować, włożyć, dać’: onaczyŭy na totu watru teras toho 

kľoca, hŭaduwaŭy 

włamuwaty sia, hłamuwaty sia ‘włamywać się’: takы, ni takы, szto sia ne hłamuwaŭy 

włapaty, hłapaty ‘łapać, chwytać’: jak persze bыŭy pstruchы totы hirskы, to ich bыŭo 

dobre hŭapati ◈ włapaty sia do ... ‘brać się za coś’: juś sia hŭapaŭ do jidła; dok. włapyty, 

hłapyty ‘złapać’: sadża f komyni byŭa i tra byŭo ŭapiti; ta jakebы hŭapyŭ horiaczoj wodы; a 

teras tu nakŭaŭy, a tu tyľa hŭapyŭy, pozberaŭy, i tak, zŭożyŭa do bundza; hŭapyŭy jak tota 

hrutku prynius kus, od baczы domiŭ; jakesy sposobы byŭi, szto i [cerkiew] hŭapiti, zo s 

fudamenti zniaty i tiahati jej; chŭapiŭ na duhanu, na ruku i do ohnia szturiŭ (MJ42); gadały 

chłapiti jak chtosy ftikaŭ (MJ42); woŭk tele za peret a dzido chŭapyŭ za nohe (MJ42); do 

kućcia, na totu pidłohu, ta dawały bryłы, no ta jusz totu bryłu zaz [woda] ne prebïŭa, ne 

dwihła, dawały takы meńszы, a byŭa choľera taka szto hŭapiŭa, ryŭa, ryŭa, a hŭapiŭa ta 

postaŭa koo ścinы, postawyŭa koŭo ścinы, a toto zryŭa, znasz, zonaczyŭa; hŭapiŭi jej take jak 

kurcz; kołyba no ta jak to byŭo take jak pudło, ta j sia hłapyŭo na ty kołeczka, pidłożyŭo sia 

dwi doszczkы i hory doszczkami wыpыchaŭo sia na wiz i na wis; kurы do kućcia, a tak to 

ona [kura] hłapyŭa i tu wыhrebŭa, tam wыhrebŭa; a czasami tak szto, szto desi paszы hŭapiŭa 

◈ włapyty sia ‘wziąć się, złapać się za coś’: a seŭo, a seŭa ne byŭo, tut sia hŭapyŭ tu budu… 

rubaŭ i buduwaŭ sia, połe wыrabiaŭ → włapnuty 

włapnuty, hłapnuty ‘złapać’: [krowa] piszŭa na konycz, chŭapŭa → włapaty 

włetity ‘wlecieć, wpaść’: toto bыŭo za szpunt, żebы sia nie rozľaŭo, żebы sia tam 

jakosi, sztosi ne wletiŭo 

włomyty sia ‘złamać się’: tota kŭanycia sia podawaŭa, a ne hŭomyŭa sia; tod 

derewianyj sia hłomyŭ 

włożyty zob. wkładaty   

wmerty, hmerty ‘umrzeć’: chto chori byŭ to hmer; mu tak porobiŭa szto hmer (MJ42); 

jeden jiszcze żyje a brat hmer i toto druhi hmer (MJ42) 

wonaczыty sia zob. onaczыty 

worożыty ‘wróżyć’: Cigankы o jak znajut worożyty; ja ja ne chczu worożyty, ja tam 

nie wonaczyŭy sia f toto żebym, żeby mi worożyŭa; ne chcu, żeby mi worożyŭa → 

poworożыty 

wozyty ‘wozić’: bo to iszczy wozyŭy kaminia, byŭa zemľa, ta potim wozyŭï kaminia; 

hrosze trea bыŭo ta wozyŭ toto derewo (MJ42); potim byŭ druhïj wis szto zerno, sino wozïŭ; 

wozyŭ toto [zboże] domiŭ do stodoŭы i kŭaŭ tam, na stajniu jarec, a na pryczoŭok owes; 

zemľa, jag byŭa taka nedobra, szto ne ne, to wozyŭy iszcze s poľa i nabywaŭy, i take byŭo 

riŭne 



47 
 

wpadaty, hpadaty ‘wpadać’: tym jag tag o tiahnuŭ po tym kamieniu i tu sia robiŭa 

jiskra i teraz ono chpadaŭo tam do toho bakełyji, i ftoŭdy sia zatŭojuwaŭo  

wpasty, hpasty ‘upaść, spaść’: jag byŭem maŭy to ja maŭ zŭamanyj ciŭyj [nos], bo ja 

chpaŭ; jag ne chpaŭ doszcz szytko na wozi [było]; taku żerć wыtiaŭ, i [do] komina [włożył] i 

totu sadżu fszytko onaczyŭ, w hori wыonaczyŭ, toto [sadza] chpaŭo 

wpeczы, hpeczы ‘upiec’: tak sia toto chpekŭo → peczы 

wpekaty ‘wypiekać’: [korytce] na chľib jak fpekaŭy f pecu 

wprowadyty sia, hprowadyty sia ‘wprowadzić się’: tak sia chprowadyŭy [do chałupy] 

wpychaty, hpychaty ‘wkładać, wpychać’: fpychaŭ palec do buzi (MJ42); jak sia byŭo 

zduta to byŭa taka jak sprużыna rura, szto sia zhynaŭa na fszыtkы stranы, to toto chpychaŭy 

do, aż do żoŭutka 

wrodyty sia ‘urodzić się (tu: o zbożu)’: jag zerna wece byŭo, wrodyŭo sia, ľipszyj rik 

byŭ; wrodiŭo sia na polu → rodyty sia 

wrosty ‘urosnąć’: [było pole, gdzie] nydż ne ne wrosŭo → rosty 

wstawaty ‘wstawać’: prespaŭ sie, rano fstawaŭ (MJ42) 

wstawiaty ‘wstawiać’: błaniar, win szыbы fstawaŭ; piszoŭ błaniar no treba szыbы 

fstawiti; dełynы [‘dyle’] fstawyŭy; dyszeľ fstawiti; dok. wstawyty: no ji chto maŭ dziuru, no 

ta iszoŭ gu nemu i piszoŭ, wstawyŭ mu totu szыpku tam do toj dziurы de byŭa 

wstawыty zob. wstawiaty 

wsypaty ‘wsypać’: wziaŭ do jednej rukы toho żыta i fsie o ta jagby fsypaŭ tu o f 

seredyniu 

wteczы zob. wtikaty  

wtikaty, htikaty ‘uciekać’: gadały chłapiti jak chtosy ftikaŭ (MJ42); jag iszľi s koszara 

to de nie ftikaly z moŭokom (MJ42); [krowa] zduta to byŭa taka jak sprużыna rura, szto sia 

zhynaŭa na fszыtkы stranы, to toto chpychaŭy do, aż do żoŭutka i na totu ruru, tod gas szytko 

chtikaŭ; na Słowakach pokrały pryszły on'e [złodzieje], prыszły na Poľsku, na Poľsku 

pokrały, miľicja za nima, chtikaju na Słowakы; pret frontom ftikały; dok. wteczы: do wojska 

win ne pijde, ne piszoŭ i do ľisa ftiuk (MJ42); potim tak ftiuk znowu s Krakowa (MJ42); oni 

sia nastraszyľi, jag ne wyskoczat ottamaľ i tak ftekŭy; tu pryjichaŭы, ftekŭy tu do tyh ľisiŭ  

wydity ‘widzieć’: tra byŭo żebы sia jeden druhoho widiŭ; ja tisz widiŭ toto, to bыŭo 

sukno a tu takы bыły hruby takы o i takie ostre to bыŭo; ja widił u dida (MJ42); widi że jak 

korowa łetyt a ja łetiu za niom (MJ42); ta win musiŭ widitы szto, wыhnaŭ 

wysity ‘wisieć, zwisać’: a stricha to toto szto wysiŭo poza totu pŭatwi; toto wiszaŭo 

[rodzaj wieszaka], na tym wisiŭo, to to totы ŭachы takы o, to szytko na toto wiszaŭo  

wыberaty zob. wыbyraty 

wыbiduwaty ‘biedować, przeżyć biedę’: ľude, w horah żыŭï i wыbiduwaŭi 

wыboronyty ‘zabronować’: wziaŭ konia, boronы, totы skybы wыboronyŭy, jag 

wыboronyŭ totы gruľi 

wыbraty zob. wыbyraty 

wыbuduwaty ‘wybudować’: wыbuduwaŭy, prykryły [dachem] → buduwaty 

wыbyraty, wыberaty ‘wybierać’: ja powidam, no ta wыbirajte sobi teras kotryj lep… 

choroszyj, a kotryj ne choro[szyj]; sfynia tag jak sia porosit to ona żeby do tych cyckiŭ ich 

dopustiŭa, a oni si już zaras jusz wybirajut sfij cicek (MJ42); buczok tra byŭo wыberati; 

wыberaŭy takы gruľi, kotra maŭa wece jamkы; dok. wыbraty ‘wybrać, wydłubać’: do 
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serediny toto szыtko wyonaczyľi, wybraľi takie tam, a tot wierch potïm opkresaľi, toty ŭupy 

jak to opkresaľi 

wыbyty ‘przebić, wybić’: [owce] znaczenы byŭy na uchach [znakowane], dziurka 

wыbita; ide ŭoda, a tu wybiŭo dziuru (MJ42) 

wыchodyty, dok. wыjty: 1. ‘wychodzić’: tot miszok sia zhynaŭo o tak f tot sposip, ałe 

tag wychodiŭo; s koszara ne chtiły toty nijak wyjti; bez toho pasa nigde ne wyszoŭ (MJ42); i 

tu wыszoŭ taki czubok do hory; ta łastyŭnyk sia nazywaŭ, łastyŭnyk bo ta maŭy łastyŭkы 

wыchodyŭy i wchodyŭy; to byŭy totы dwerci szto sia fchodyŭo i wыchodyŭo; ta toto tepŭo 

zostaŭo zatrymane a dыm wыchodyŭ; a żebы byŭo hwoity wыjtï no to byŭy dwerci takы na 

szczyti; na szczyti byŭy dwerci i dwerci odomknuŭy, otworyŭ, wo i hwoszoŭ i wыszoŭ; komu 

byŭo dobri wыjti na wodu; od jednoho do drugoh'o taka no wыkresana doszczka taka uska i 

na to, no ji, to byŭo derewiane dziurka, kołok, zaz we żebы toto ne wыszŭo; wыszoŭ ta gu 

[do] sinu, prыszoŭ dożdż; już babы jag wыszŭы na połe ta, bo to już byŭa, znasz, poruszana 

już byŭa zemľa onaka; 2. ‘wychodzić, okazywać się; pojawiać się’: kloc co odrizaŭ, no to s 

toho jak poszŭo poszczypati, no to jeden meter taki o kwadratowy wyszoŭ i sie ne, jeście 

pozostaŭo na druha, a dalszie jag byŭ tońszy no to już wychodiło, to takij byŭ raczej byŭ 

hrubij i raczej doŭhi byŭ; czasom wыszŭo tag że dożdż laŭ; Łemkыnia byŭa, piszŭa za 

Poľaka, no ałe z toho potim wыszŭo, że już byŭa tota rodyna, jag już dity to już byŭy Poľskы, 

Poľakamы; potim już wyszľi zapaŭkы, o patyczkы tam nazywaŭy, no to jusz potim bыŭo 

inaczej; 3. ‘wychodzić, wyglądać’: czesaŭi tak toto [len], no i toto wychodiŭo potim take jak, 

jusz take take, no jagbы nыtы; ta jak brat, ich brat no to by wychodiŭo stryk; 4. ‘wychodzić, 

wspinać się’: ja wyszoŭ na tot koszыk, koszыk sia zwałyŭ, a ja na gambu, i ja ciŭkom 

zaŭamaŭ nis; 5. ‘wschodzić’: już zyszŭo, że już zo zemľi wыszŭo [zerno] 

wыchowaty ‘wychować, wyhodować’: no załeży jak kotra [owca], to jedno wychowat, 

jedna jedno, a toty fryzy to ony sia tïlko tak dojat szto dwoje wychowajut aľigańsko, ja f 

tamtym roku to maŭ dwi maŭy po troje i fszыtkы takы bez rużnyci wychowaŭy o 

wыczыstyty ‘wyczyścić, oczyścić’: teľa jag zabyŭy, no ta tod żoŭudok to wynimaŭy, i 

i toto wыmyŭy, wыczystyŭy, potim to nasoŭyŭy; wyczystily (MJ42); koni tiż maŭy kuľaŭku, 

jak pochodyŭ po mokrym, ne wыczystyŭ mu [kopyt]; toto [żyto] sia braŭo tag do żmeni tu 

wыonaczyŭo sia, wыczystyŭo, wыczystyŭo, koŭoskы; win toty ... znasz powyľizuwaŭ [miód 

z ramek w ulu] a ony [pszczoły] byľi toto chŭapiľi i wyniesľi, wyczыstyľi wszыtko (MJ42) 

wыczыszczaty ‘kastrować’: wyczyszczaľi, jag już maŭ iti na paszu to już 

wymyszkuwały no to ftoŭdy już ne nazywaŭ sie bujaczok ale sia nazywaŭ już bыk (MJ42) 

wыdobaty ‘wydłubać’: dziurkы wыdobaŭ → dobaty 

wыdyłyty ‘wydzielić’: [pole] diłyŭy chto kilo maŭ wedle toho szto maŭ, no ta 

wydiłyŭy, dawaŭy mu (MJ42) 

wыhaniaty ‘wyganiać, wypędzać’: bo tu nychto s Poľakiŭ ne chtiŭ sidaty, bo tu byŭo 

on'e, tam Nimciŭ wыhaniały; brat wyhania [owce] i tam mы piszľi no i tag żenema domiŭ; 

dok. wыhnaty: wyhnaly my tego na wodu (MJ42); pryhaniaŭy ľude uci do on'o, do baczы, no 

a bacza doma byŭo take on'e, tam zaper a potim toto hŭapyŭ ... pidnaczыnog zaperły, a potim 

wyhnały [owce]; a toto reszta [krów] szytko hori wыhnaŭ i pasŭo sia toto, ciŭe ľito 

wыhladaty ‘wyglądać’: koszar byŭ wyhľadaŭ tak; ta jak to bы wыhľadaŭo; tak samo 

ŭuszko wыhľadaŭo jag i teras; no ja jeśće mam, mosz pokazati, jak to wyhladaŭo; tak 

wyhladaŭo jak bodenka (MJ42); zdemikaty to pitchodit takie sztosi o, że ono wyhladaŭo, a 
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potim ono ne wyhladat; o tra byŭo wыmыty żebы ne byŭy tu, po każdym razi, bo to sia toto 

moŭoko naŭapaŭo, ta jak to bы wыhľadaŭo; tag wыhľadaŭa furmanka jag z derewom; totu 

masku naŭożyt i tag be o inaczej wyhladaŭ; sztosi nedobrij wyhlada, taka maszkara; nedobri 

wyhladat na twari 

wыhnaty zob. wыhaniaty  

wыhornuty ‘wygarnąć, wyciągnąć’: jak sia toto wыhornuŭo ta tra byŭo ity do peca; 

totu sadżu wыhornuŭ, fszytkы do jakoj gratы wыhornuŭ i wыnius 

wыhrabaty zob. wыhrabuwaty  

wыhrabuwaty ‘wygrabiać, zgrabiać’: totы to sia wыhrabuwaŭo, po prostu ne bыŭo 

mŭynkiŭ, to tag hrabľami fszыtko wыhrabuwaŭi (MJ42); dok. wыhrabaty, wyhrebaty: toto 

takie dribne tra bыŭo hrablami toto szytko wyhrabati (MJ42); no i to [słomę] potim toto 

wыtrepaŭ, wыczystyŭ, hrabľamï ohrabaŭ, na ścini byŭ taki kyj, na tod hag zawisyŭ [słomę], 

wыkrep, wыhrebaŭ, wыhrebaŭ, no i byŭa kyczka jusz potim na dach 

wыhrebaty zob. wыhrabuwaty  

wыhrebty ‘wygrzebać’: [kura] tu wыhrebŭa, tam wыhrebŭa, tu wyhrebŭa jak kura; już 

ne wыhrybŭa 

wыhryzaty ‘wygryzać’: bыkы to oni toto wyhryzajut zo serediny 

wыjichaty ‘wyjechać’: juś sia ľude wyjichajud d'o_Hamerykы; bo wyjichaŭy 

wыjty zob. wыchodyty 

wыkarczuwaty ‘wykarczować’: toto wыrwaŭ to znaczy że wyrobiŭ pole, 

wykarczuwaŭ → karczuwaty 

wыkaryty sia ‘wyrodzić się’: jak z jednym jajkom sia takie hrodyt to takie wыkare sia, 

ni takie ni siakie; taki sia wыkariŭ szto biŭa, a nohы maje czorny abo czerweny 

wыkokoszыty sia ‘wystroić się’: taka baba prinajmi co sia barskы aľigańsko chce 

wynosity, kokoszka, abo wыkokoszыŭa sia 

wыkopaty zob. wыkopuwaty 

wыkopuwaty ‘wykopywać, żłobić’: sia wыkopuwaŭo korыto z drowna; bahro, bo tra 

byŭo kriwe, tra bыŭo kopaczkom do toho wыkopati; dok. wыkopaty: kawaŭ poľa jag 

okopuwaŭy, to toto do jakoho kriaka jakysы sia wkazuwaŭ ta totu wыkopŭa; kus kamieni 

wыkopaŭ 

wыkradaty ‘wykradać’: totы ŭachы wыkradaŭy  

wыkresaty ‘wyciosać, wyciąć z drewna’: braŭy kawałok, droŭna, i wыkresaŭ, taka byŭ 

nydż satyo, postruhaŭ toto → kresaty 

wыkupiaty ‘wykupywać’: tam h Amerycы, już na neho czekaŭa, cy tam sestra, cy brat, 

cy chto jakyj tam byŭ, wykupjaŭ ho i byŭ h Amerycы; dok. wыkupyty: zabraľi mu bundu i 

potim se tum bundu musiŭ wykupiti (MJ42) 

wыkupyty zob. wыkupiaty  

wыkыsnuty ‘skwaśnieć’: tot szыr żeby zostaŭ ta jagby, żeby skysŭ, wykysnuŭ → 

kыsnuty 

wыlaty ‘wylać; tu: dolać’: kľag wyľaty do toho 

wыliwaty (sia) ‘wylewać (się)’: byŭ korok żebы toto moŭoko sia ne wyľiwaŭo; 

namoczyŭy do wodы, potim tom wodom wыľiwaŭy, rozmiszaŭy i za chwyľu czasu już byŭ 

sыr 
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wыładyty ‘uładzić, urządzić’: to trea byŭo tы dziurы szytkы [w podłodze] pozaľipjaty 

wыmastyty, wыŭadyty 

wыłetity ‘wylecieć, wypaść’: [byk] wыrwaŭ i to kopnuŭ mia, to wыłetiŭ na druhu 

stranu; no ji chto maŭ dziuru, no ta iszoŭ gu nemu i piszoŭ, wstawyŭ mu totu szыpku tam do 

toj dziurы de byŭa, no a jak tam byŭa wыłetiŭa to jusz kosztu, koż byŭ weľkyj; moż byŭo 

szmariti i jakese dribnisze do woza, ja[k] piszoŭ na hondeľu na jarmag desï, to moż byŭo 

szmariti i ne bijsia, bo ono ne wыŭetiŭo 

wыłożyty ‘wyłożyć; tu: położyć’: nazywaŭy raczkы takы, na trioch, raczkы, raczkы 

takы na trioh noszkah tag byŭo a tu, tod hornec tam wыŭożyŭy a pit tym pałyŭy i waryŭo sia 

daľi 

wыmahaty ‘wymagać, potrzebować’: bowhaj ne wыmahat dobroj zemľi; ne wymahaŭy 

takych paperiŭ jak teras 

wыmastyty ‘wymaścić (gliną), wysmarować’: to trea byŭo tы dziurы szytkы [w 

podłodze] poza…, pozaľipiaty wыmastyty, wыŭadyty 

wыmisyty ‘wymiesić, wyrobić na jednolitą masę’: wыmisyŭy hlynu, wыmisyŭy; tam 

wыmisyŭy hlynu 

wыmiszaty ‘wymieszać’: naterľi gruľi, daľi mukы, wymiszaľi (MJ42); szыtku 

wymiszaŭy, wynius mu do żŭoba, zŭożyŭ w halbiju i wynius (MJ42) 

wыmknuty sia ‘wymknąć się’: żebы, znasz, sia toto ne wыmkŭo any tu any tu 

wыmłynkuwaty ‘wymłynkować, oczyścić wymłócone ziarno za pomocą młynka’: 

wыmłynkuwaŭy [ziarno] i do sypancia, wыnosyŭy 

wыmołotyty ‘wymłócić’: jag omoŭotyŭ no to już byŭo wыmoŭoczene; zerno moŭotiŭo 

sia, już wymoŭotiŭo sia → mołotyty 

wыmuruwaty ‘wymurować’: wыmuruwaŭ fudament na ti jake maŭ wыmuruwaty → 

muruwaty  

wыmyszkuwaty ‘wykastrować’: jag już maŭ iti na paszu to już wymyszkuwały no to 

ftoŭdy już ne nazywaŭ sie bujaczok ale sia nazywaŭ już bыk (MJ42); swiniu tak samo moż 

bыŭo wymyszkuwati → myszkuwaty 

wыmыty ‘wymyć, umyć’: o tra byŭo wыmыty żebы ne byŭy tu, po każdym razi, bo to 

sia toto moŭoko naŭapaŭo, ta jak to bы wыhľadaŭo; teľa jag zabyŭy, no ta tod żoŭudok to 

wynimaŭy, i i toto wыmyŭy, wыczystyŭy, potim to nasoŭyŭy i zawisyŭy, toto wыschŭo i 

potim po kawaŭku toho żoŭutka tiaŭy i namoczyŭy do wodы → mыty 

wыnesty zob. wыnosyty  

wыniaty zob. wynimaty 

wыnimaty ‘wyjmować’: teľa jag zabyŭy, no ta tod żoŭudok to wynimaŭy, i i toto 

wыmyŭy, wыczystyŭy, potim to nasoŭyŭy i zawisyŭy, toto wыschŭo, dok. wыniaty: jak s toj 

hrudiarkы wыniaŭy [ser] ta kŭaŭy na doszczku i to sia zrobyŭo take okruhŭe, take jag jak 

chľipczyk take okruhŭe, take sia zrobyŭo; cehŭo byŭo zaŭożone, cehŭu wыniaŭ, i tot sadżu 

wыhornuŭ 

wыnosyty ‘wynosić’: wыmłynkuwaŭy i do sypancia, wыnosyŭy, to dake osibne 

wыbuduwane, osibne tыko s tыko na zboże, na zerno; dok. wыnesty: potim znosyŭy totы 

gratы, szto wыnesŭy po stodoľi; fszytkы do jakoj gratы wыhornuŭ i i wыnius; daŭy doszczkы 

a potim soŭomы wыnesŭy z doŭu, abo wezŭy abo wыnesŭy i fs’o; nazberaŭy toho i narizaŭy i 

toto wynesŭy i toto rossypaŭy na kupkы (MJ42); szыtku wymiszaŭy, wynius mu do żŭoba, 
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zŭożyŭ w halbiju i wynius (MJ42); płachta, toto wynesŭa na poŭe, potim jak do jidzienia 

rospesterŭa i jak mu sztosi odletiło ta na toto ne na zemľu (MJ42); jak chtiŭy żeby maŭy 

wecej medu to pczolar szto maŭ pczoŭy ta szыtko zľizuwaŭ f tych ramkach a oni toto szыtko 

wыniesľi, pczoŭy, win toty ... znasz powyľizuwaŭ a ony byľi toto chŭapiľi i wyniesľi, 

wyczыstyľi wszыtko (MJ42)  

wыonaczuwaty zob. onaczыty 

wыonaczыty zob. onaczыty 

wыpalaty ‘wypalać’: de wapno wypalaŭy (MJ42) 

wыpalaty sia ‘wypalać się, spalać się’: bo bukы twerdы, ta sia doŭho wыpaľaŭ, dok. 

wыpałyty sia: i tot kľoc sia palyŭ i palyŭ i wыpalyŭ sia; jak sia wыpałyŭo 

wыpałyty sia zob. wыpalaty sia 

wыpasty ‘wypaść; tu: znaleźć się w określonym miejscu’: no ta toto ja jag byŭo na 

ciŭu, jag wыpaŭo na seredyni, ta nyjag ho ne nazywaŭy 

wыpeczы ‘upiec’: chľib maŭy wыpeczy → peczы 

wыpłatyty ‘wypłacić’: hroszy tot wypłatiŭ (MJ42) → płatyty 

wыpłekaty ‘wykarmić (o owcy)’: dobri byŭy bo płekaŭa jahniata i, bo maŭa dwoje 

wыpłekaŭa, maŭa moŭoka, dobri wыpłekaŭa (MJ42) → płekaty 

wыpohodyty sia ‘wypogodzić się’: wыpohodyŭo sia 

wыpołoczы ‘wypłukać’: jak preczidit to totu szmatu zaraz do wody wypoŭocze (MJ42) 

wыpustyty zob. wыpuszczaty  

wыpuszczaty ‘wypuszczać’: zależaŭo jak kody bыŭo, jag naŭczeny bыŭy [owce] 

choditi domiŭ to dobri bыŭo a jag ne naŭczeny bыŭy choditi to ľipsze bыŭo ich ne 

wypuszczati; dok. wыpustyty: tak totы uci, jak to byŭo on'e, jag wыpustyŭy jeden susid, 

druhij susit, tretij susit, jag ony byŭy razom ta szыtkы razom, no ta jak pasŭy sia 

wыpyskaty ‘wygrać melodię na fujarce’: to jusz tra byŭo lipsze hrati, żebы se 

wыpiskaŭ tam szto nebud 

wыpyty ‘wypić’: bыŭo neras take wino że, jak se wypiŭ to se wypiŭ ta i piszoŭ i pit stił 

(MJ42); jak tilko naleľi mu, wutke wypiŭ (MJ42); wypiŭy i bundu mu dały (MJ42) 

wыpыchaty ‘wypychać (w górę)’: kołyba no ta jak to byŭo take jak pudło ta j sia 

hłapyŭo na ty kołeczka, pidłożyŭo sia dwi doszczkы i hory doszczkami wыpыchaŭo sia na 

wis 

wыrabiaty, dok. wыrobyty 1. ‘wyrabiać’: zo skorы wыrabiaŭy, na kożuchы (MJ42); 

duhańczak to bыŭ z michyria zo sfyni, raczej to sia suszyŭo, potim sia wyrabiaŭo, ta ty znaż 

ľipsze bo ty wyrab’aŭ, ja ni, to sia nazywaŭ duhańczak; [pszczoły] s toho potim wyrabľajut 

tot wisk; tam de wino wyrabiaŭy, to tam wyrabiaŭy i boczkы i ta to sia nazywaŭa winiŭka 

(MJ42); s toho wyrabiaŭy to i nawet teras wina (MJ42); to zo skory bыŭo wyrobene żeby tam 

o, woŭna na spid a toto co na werchu to jusz skora, z uczej skory wyrobena, to bыŭ serdak; 

już wyrobyŭy z doszczok, szto już zbïŭy take jak, szto tam dwi try osoby mohly spatï; 2. 

‘wyrabiać; tu: pracować’: w naz wyrabiaŭы duże w ľisi pred wojnom; 3. ‘wyrobić, nadać 

właściwą konsystencję’: z inszoho korytca braŭy tot po kawaŭku toho kista i dawaŭy na toto i 

tym sia tag o pidmituwaŭo i ono sia byŭo, wyrobiŭo sia na okruhŭo; jag tag by już wыrobiľi, 

wыrobiľi, wыrobiŭi tak tot sыr; 4. ‘(o polu) karczować’: wyrabiaty, raczej jag bыŭy o te 

jadŭyci czyľi o sztosi rosŭo, a ne chciŭ, toto wыrwaŭ to znaczy że wyrobiŭ pole, 

wykarczuwaŭ; toto wыrwaŭ to znaczy że wyrobiŭ pole; wyrobyŭ, wykarczuwaŭ, wyrobyŭ jak 
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nawet bыŭ, smereczok bыŭ (MJ42); 5. (o polu) obrabiać, uprawiać’: ksiendzu daŭy riľu, szto 

ksiendz wyrabia (MJ42); połe wыrabiaŭ; 6. ‘wyrobić (sobie), uzyskać coś, załatwić’: 

wyrobyŭ sobi knyszku zaropkowu [w Ameryce] 

wыriwniaty zob. wыriwnuwaty 

wыriwnuwaty ‘wyrównywać’: musiŭ wыriŭnuwaty do riŭnosty; dok. wыriwniaty: trea 

byŭo wыriŭniaty szytko kaminiom; jak sia toto wыhornuŭo ta tra byŭo ity do peca, hwority 

babi i, cy chŭopu chto ta, i totu jamu tam szto byŭy totu wyriŭnaŭ i tak, takie byŭo 

wыrizaty zob. wыrizuwaty  

wыrizuwaty ‘wycinać, wyrzynać’: paŭycia lyskowa, to sia wyrizuwaŭo taku pałyciu i 

raczej sia tym zahaniaŭo uci; toto tam sztoz wыrizuwaŭy; dok. wыrizaty: kloca wyrizaľi, 

poszczypaŭy na take on'e i toto teras szkŭadaľi jedno do druhoho; wыrizaŭ na pitora caľa 

doszczku; wыszkopenyj to jest raczej jajka ma wыrizane 

wыrobyty zob. wыrabiaty 

wыrosnuty 1. ‘urosnąć’: to jahnia, jahniatko, byŭo macićke ta jahniatko, a jag wyrosŭo 

weksze to byŭo jahnia (MJ42); jag wyrosŭo no to bыŭa jusz potim jaŭiŭka (MJ42); 2. 

‘wychować się, dorosnąć’: f Szczawnïku wыris 

wыrubaty zob. wыrubuwaty  

wыrubuwaty ‘wyrąbywać, wycinać; tu: rąbiąc wyrównywać’: derewianu [ścianę] jak 

stawiaŭy z okruhľaka to tak samo zarizuwaŭy i a iszczy poperedniu iszczy tak piŭ ne byŭo ta 

sokyrom sia wыriŭniuwa… wыrubuwały; dok. wыrubaty: jak totы ľisы wыrubaŭy, tam 

naszły źrudło szczawы; ľisы wыrubaŭy 

wыrwaty ‘wyrwać’: wыrwa to znakom tiż woda desi tag z danoho bereha wыrwaŭa 

wыrwaty sia 1. ‘wyrwać się’: [krowa] jak sia wyrwaŭa, piszŭa jak kuľa (MJ42); [byk] 

wыrwaŭ i to kopnuŭ mia; 2. ‘urwać się, oderwać się’: jak triska sia wыrwaŭa, jak paľŭa, ta 

wыskoczyŭa szыba 

wыrыchtuwaty ‘zrobić, przygotować’: tag byŭo, tag wyrychtuwano, ta jagby toto 

uszko do toho, do toj, do toho prionaczene szto tu bыŭo s tym szto moż byŭo chŭapiti tag o, 

no i f tym wodu nosiŭy → rыchtuwaty 

wыschnuty ‘wyschnąć’: toto wыschŭo i potim po kawaŭku toho żoŭutka tiaŭy i  

namoczyŭy do wodы → schnuty 

wыskoczыty 1. ‘wyskoczyć’: oni sia nastraszyľi, jag ne wyskoczat ottamaľ i tak 

ftekŭy; 2. ‘wyskoczyć, wypaść’: jak triska sia wыrwaŭa, jak paľŭa, ta wыskoczyŭa szыba; 

kuściok cipamy toto [żyto] omoŭotyŭy, żebы toto wыskoczyŭo to żыto; 3. ‘pojawić się na 

skórze’: mu wyskoczyŭ micher (MJ42) 

wыsmaruwaty ‘wysmarować’: toto wыsmaruwały [sadłem] → smaruwaty 

wыsmażыty ‘usmażyć’: wыsmażyŭy saŭa 

wыsochnuty ‘wyschnąć’: tot micher wysoch (MJ42); żebы ona wыschŭa 

wыstawaty ‘wystawać’: popit totы ucha szto to s toj, sworы roszczыpkы, wыstawaŭï 

poza toto, i kawaŭok patyka i toto prytiach 

wыstawiaty ‘wystawiać, budować’: ta iszoŭ do neho [do majstra] i hodyŭ ho, za tyľo, 

za tyľo wыstawiaty, on'e, budynok; dok. wыstawyty: a cerkoŭ wыstawiŭi 

wыstawyty zob. wыstawiaty  

wыstruhaty ‘wystrugać’: obruczy byŭy żeľizne ale byŭy derewiane konar toto 

wystruhaŭ, wyonaczyŭ i zrobiŭ taki na obrucz (MJ42) 
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wыstywaty ‘stygnąć’: pedz ne wystywaŭ 

wыsuszyty (sia) ‘wysuszyć (się)’: i toto sia szytko, ta hłyna wыsuszыŭo 

wыszczыpaty ‘wyszczypać’: zŭamaŭo sia kawaŭog [lubczyku] i tam koŭo peca i tag o 

i toto o pociahnuŭ [dymu z lubczyka] i tam tot dym, win desi tak potraf’iŭ toto wyszczypati 

szto pomahaŭo [na kaszel] 

wыszkopyty ‘wykastrować (barana, capa)’: wыszkopenyj to jest raczej jajka ma 

wыrizane 

 wыszmariuwaty ‘wyrzucać’: pczoŭy na zїmu to oni tych trutniŭ tiż wyszmariajut; dok. 

wыszmaryty: tra byŭo wыszmaryty [mysz] 

wыszmaryty zob. wыszmariuwaty  

wыszportaty ‘wydłubać’: wыszportaŭa już na tym taku dziuru, na tym dereŭku→ 

szportaty 

wыszыwaty ‘wyszywać’: s tyma pocioroczkami wыszыwane 

wыtiahaty zob. wыtihaty  

wыtihaty, wыtiahaty ‘wyciągać’: pres ciŭu ściny byŭa drabina, derewiane, szto sia 

dawaŭo sino, soŭomu, za totu drabinu, żebы  wыtiahaŭa [krowa]; [koszar] sia tihaŭo, na połe, 

a taki koszar tra byŭo jag na take Czeŭo, to treba byŭo na tr'y raz wыtihatы, byŭo pid horu; tot 

poŭomień iszoŭ tu, na on'e no a potim toto wыtihaŭy, a łem dawaŭy ohen, nad nat, nat 

prypeckom; dok. wыtiahnuty: bo tam do horы ho wыtiah (MJ42); tag do tych smereczkiw 

wľizŭy [owce] o, no i potim znowu ne moż nijak wytiahnuti ottiamaľ; wыtiahŭy tragari; 

wыtiahŭy i dach 

wыtiaty ‘wyciąć’: ta taku żerć wыtiaŭ, i komina i totu sadżu fszytko onaczyŭ 

wыtłumaczыty ‘wytłumaczyć’: ta toto jag o, widisz toto wytŭumacza, dobri byŭy bo 

płekaŭa jahniata (MJ42); jagbы tu hneskы wytŭumaczyty? 

wыtoczыty ‘wytoczyć, zrobić coś tocząc na tokarce’: to byŭo takie z drowna 

wytoczene i tak f seredyni i tak sia o, a z werchy takym sia czymsi zakruczuwaŭo 

wыtopyty sia ‘wytopić się’: toto zo soŭoniny jak krajaly, ta toto jak sia wytopiŭo, ta 

toto sia nazywaŭo czwarek (MJ42) 

wыtrepaty ‘wytrzepać’: no i to [słomę] potim toto wыtrepaŭ, wыczystyŭ  

wыtriszczыty ‘wytrzeszczyć’: to wytriszczyŭ oczy to najwece bыŭo f sfarni, o 

wytriszczyŭ oczy jak bыk (MJ42); taki wytriszczyŭ oczy 

wыtynaty ‘wycinać’: derewo wыtynały i na miśću buduwały [cerkiew]; tiż ho wytinaly 

dľa korowy (MJ42) 

wыtyskaty ‘wyciskać’: jarec no to jak sia zrobyŭ [na oku] to ne ľiczyŭy, jarec metaŭy 

do peca, jag de trisne, a jak wytiskaŭ barsko oko riizaŭo, szczypaŭo (MJ42) 

wыuczыty zob. wыwczыty  

wыwczыty ‘nauczyć’: [nauczyciel] potrafiŭy fszыtko wyonaczyty i wyuczyty i tak 

wyuczyŭy żeby każdyj znaŭ choć czytaty pisaty; f Tarnowi byŭo biskupstfo, i ch Tarnowi 

wыuczыŭ ksiendza, daŭ wыuczyty ksiendza hrekokatolyckoho 

wыżыty ‘wyżyć, przeżyć’: bыŭa taka tu susida, panna, jak sia z niom zyszoŭ, ta szkoda 

bыŭo wyżыti, bo ne byŭo szcześcia nijakoho (MJ42) 

wыżыty sia ‘wysłużyć się, zestarzeć się’: jak totы [płozy w saniach] sia już mu 

wыżyŭy, no to już druhы, już maŭ hotowы 
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wziaty ‘wziąć, zabrać’: abo take misce byŭo, że ne byŭo kady toto [snopy] wziaty, do 

stiszka skŭadaŭy; duhanto nabraŭ s toho micheriny, z hanczaka nabraŭ i ziaŭ do gamby i toto 

żuwaŭ (MJ42); jagby cukierek ziaŭ; wziaŭ do jednej rukы toho żыta i fsie o ta jagby fsypaŭ tu 

o f seredyniu; teraz wziaŭ tu do do seredïnы totu ŭыżeczku i toto f tym, derewiane, derewiane 

to tyko do peca ◈ śluba wziaty ‘wziąć ślub, pobrać się’: śluba wziaŭ  

wżыwaty, użыwaty ‘używać’: [korytce] na muku, na chľib byŭo, to preważnie używaŭy 

tak wece on'e bo na chľib jak fpekaŭy f pecu; halbiju używaŭy … konia, szыtku wymiszaŭy, 

wynius mu do żŭoba, zŭożyŭ w halbiju i wynius (MJ42); kopanyci używaŭy zimu do ŭożenia 

hnoju (MJ42); wody ze stud'en używaly (MJ42); a to z domasznioo poŭotna szytko używaŭy 

→ powżыwaty 

Z 

zaaresztuwaty ‘zaaresztować’: mene ne zaaresztuwaly (MJ42) → aresztuwaty 

zaberaty ‘zabierać’: [ser] zaberaŭ wŭastyteľ uwec, i niuz domiŭ i potim toto robyŭy s 

toho bryndziu; tam toto hrabiŭi, toto zaberaŭy toto majno; Ruskы zaberaľi do wojska, ty chtiŭ 

ty ne chtitŭ (MJ42); dok. zabraty: jak to pokosïŭy sino zabraŭy; zabraľi mu bundu i potim se 

tum bundu musiŭ wykupiti (MJ42); zberaŭy s poľa [kapustę], to braŭy dwi, try, sztyry kriakы 

s korini zo szytkym zabraŭy ◈ zaberaty moŭoko ‘odbierać mleko (za pomocą czarów): tag 

moŭoko zabraŭa (MJ42) 

zaboronyty ‘zabronować’: ta znaczyd, że zaoraŭ to i zasijaŭ, zaboronyŭ 

zabraty zob. zaberaty 

zabrudyty ‘zabrudzić, ubrudzić’: ale to ochrona bыŭa raczej, żebы sia toto zabrudiŭo a 

jakie ci o spidniczku ciľi kabad o maŭa, żebы toto ne zbrudiľi, to toto bыŭo koŭo peca take 

zapaska, zapaska używały jak isty na połe karpeľi okrabati, no to jusz sia toto zabrudiŭo 

zabyty ‘zabić (pozbawić życia)’: teľa jag zabyŭy, no ta tod żoŭudok to wynimaŭy; 

zabiŭi pacia 

zabyty sia zob. zabywaty sia  

zabywaty sia  ‘zabijać się; tu: zabić jeden drugiego’: na koszari on'e, byŭ baran, ciŭyj 

czas, dwa ni, bo sia biŭi jak, to sia zabiwaŭï, jag byŭi rohatы (MJ42); dok. zabyty sia: ja bыm 

triachnuŭ hoŭowuczom to bыm sia zabiŭ 

zabыty ‘zapomnieć’: zabyŭem jak to (MJ42); karpeľi, to jes takie jag burakы ałe take 

okruhŭe, jak sia nazywa choľera już jem zabыŭ, w naz nazywajut karpeľi 

zachority zob. zachwority  

zachwority [tu: zachority] ‘zachorować’: zachoriŭa, taj zachoriŭa; jag de zachoriŭ, 

rospukľi, rospuczyľi ho (MJ42) 

zaczaruwaty ‘zaczarować, zauroczyć’: czary to byŭy takie jag zaczarowaŭ konia toto 

on'e jakysy tam ta zdoch (MJ42) 

zaczaty zob. zaczыnaty  

zaczekaty ‘zaczekać’: zaczekaj s tyma widrami, ne chot po totu wodu aże ja prejdu 

(MJ42) 

zaczыnaty ‘zaczynać’: ot czoho zaczyname?; zaczynały buduwaty; dok. zaczaty: a ja 

tiż ras tak piszoŭ z uciami, i tak tiż zaczaŭo laty; jag ja zaczaŭ pamiatati tak to zupu borszcz 

(MJ42); mysz prыszŭa, zaczaŭa toto szarpatы 
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zadaty ‘zadać’: [nauczyciel] jednym raz zadaŭ toty pisaŭy sztosi, a s tyma 

preprowadzaŭ lekcyju, potim tym zadaŭ i to fszыtko onaczyľi 

zafarbyty ‘ufarbować’: farbom zafarbiŭi czornom 

zahajaty sia ‘rozsiewać się (o lesie)’: jes o kawaŭok taki haj, o zahajaŭo sia, tag o samo 

sia zasijaŭo 

zahaniaty ‘zaganiać’: paŭycia lyskowa, i raczej sia tym zahaniaŭo uci; dok. zahnaty: 

zahniaľi my korowu (MJ42) 

zahłobyty ‘wbić (klin)’: sokyra, ona sia oboschn’i, ona sia rusza na to znakom że toto 

treba zahłobiti żebы ono sia ne ruszaŭo; zahłobiti to jakesi kawaŭok meńszy tszeba wbiti → 

hłobyty 

zahnaty zob. zahaniaty  

zahnojity ‘nawieźć (pole, łąkę)’: to tыko uciami zahnojiŭi, hnojom zahnojiŭi (MJ42) → 

hnojity 

zahnuty ‘zagiąć’: konik, to bыŭo s takoho dritu, bo bыŭo tag zahnute, a kobыŭka to 

bыŭa znowu f taki sposip zahnute; f tot sposip sia koŭysaŭo jag na tot druczok sia zahnuŭo i 

tag o toto sia koŭysaŭo 

zahorodyty zob. zahorodżaty 

zahorodżaty ‘zagradzać’: bыŭ pŭit zahorodżenыj, a tu bыŭo tak szto ľude prechodiľi a 

chudoba ne piszla; bыŭ pŭit zahorodżыny, no i tu f seredybi bыŭo negohorudżeno; mohŭo 

bыti dohorodżeno; dok. zahorodyty: zahorodyŭ i na jednij strani byŭy on'e, toto zerno, a na 

druhij strani to byŭa muka, tam takы, takы on'e fizoľa, horoch 

zahrabuwaty ‘zgrabiać’: szto na polu jak sia skosiŭo a sia po polu potratiŭo to sia 

daŭno zahrabuwaŭo, to bыŭa merwa 

zahrity sia ‘rozgrzać się’: tra byŭo sidaty na [konia] i tra byŭo tag iti z nim, żebы sia 

zahriŭ  

zahrыzty sia ‘bardzo zmartwić się, zagryźć się’: to nazywaŭy tak, że tak sia zahrys, ta 

jak po polsku zmartfiŭ (MJ42) 

zajmuwaty sia ‘zajmować się czymś’: czary sut ale, o hnieskы wece tym sia Cigankы 

zajmujut 

zakładaty ‘zakładać, nakładać’: zawisы bľaszanы, już byŭy totы ... dakы kiłkы, szto sia 

zakŭadaŭo, tam myszy ni byŭo, a jag byŭa, ta zaraz past [łapkę] zakŭadaŭy; dok. założyty: 

(ściny) z doszczok, to szytko iszŭo na gwozdы, na ta jag zbiwaŭ ta jak, jednu do druhï i tam 

teras do on'e, totы maŭ tag a szczyd zaŭożyŭ tak, i fszytko gwozdamï zbite byŭo; jag byŭ 

snob sia nazywaŭo huzeri/u, od zamľi dołym, a riasa do horы, i obыszoŭ tak, doŭokoŭa, a 

potim jak toto, winedz zaŭożyŭ, nazywaŭo winec, tak potim dawaj teraz wыszsze posuno i ras 

tag dookoŭa kŭaŭ, snop koŭo snopa; i sia pres toto koŭo pretiahŭo i tu sia zaŭożyŭo 

zakruczuwaty ‘zakręcać’: to byŭo takie z drowna wytoczene i tak f seredyni i tak sia o, 

ta jagby do toho sia nakŭadaŭo a z werchy takym sia czymsi zakruczuwaŭo; dok. zakrutyty: 

tot cibuch zaszturiŭ [tytoniem] ta pomałeńku i toto zakrutiŭ (MJ42); witkы sia nazywaŭo abo 

takы, prepľitały, znowu jakiesyma konarkami preważnie zo smereczka tam chto tiż zakrutiŭ 

zakrutyty zob. zakruczuwaty  

zakrыwaty ‘zakrywać, zasłaniać’: totu dziuru zakrywaŭ 
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zakupuwaty ‘kupować’: koŭymas brały, polska ropica, f tamtij strani to 

wyonaczuwaŭy, i to o tam zakupuwaŭy, na wis i tiahaly (MJ42); dok. zakupyty: jak chto maŭ 

sposibnist zakupiŭ se winiŭku 

zakupyty zob. zakupuwaty  

zakuryty ‘zawiać, napadać (o śniegu)’: no ta jak pasŭy sia [owce], chodyŭy na połe, ne 

zakuryŭo, ta to chodyŭy 

zakysyty zob. zakysywaty 

zakysywaty ‘zakwaszać, kwasić’: zrobiľi taku koszaŭku, szto zakysiwaľi kapustu 

(MJ42); dok. zakysyty: zakisiľi kapustu do toho antaŭka 

zakыpity ‘zawrzeć, zagotować się’: zakypiŭa woda tota; waru nalaŭy do horcia i 

zkypiŭo i szmariŭy tam mukы (MJ42); rosfyrkaŭy toto, i toto potym zakypiŭo 

zalepity ‘zalepić’: a doma pirohy my robiľi, no ta gruľi zaľipiłi, syra zaľipił’i do 

serediny 

zaliczaty ‘zaliczać do’: mene ne zaľiczaŭy do Ukrajinci, ne Ukrajinec a Lemko 

zaliwaty ‘zalewać’: smażyŭy i tym saŭom zaľiwaŭy horiaczym saŭom; tato zaľiwaŭ, a 

ja bыka trymaŭ 

zaludnyty sia ‘zaludnić się’: a jak sia toto rozrosŭo, zaľudnyŭo, tag buduwaŭy sia i tu; 

jak sia toto [wieś] rozrosŭo, zaľudnyŭo; tak, jag mы, bыkы sia zaŭaduwaŭo, abo konia, jakы 

kuŭka, a na kuŭka płuch, płuch, no i wjo; to h Wabowi kupiŭi [bydło] z Ŭabowы do Sancza 

na stacyju toto pryhnały, a, i zaŭaduŭaŭy do Krakowa otsyŭaŭy 

załapaty ‘złapać’: [haftka] tot konik za totu kobыŭku zaŭapaŭ i tak trimaŭo 

załetyty ‘wlecieć, wpaść’: choroba, no to zas, do ucha, do gambы soły i wodы i win, 

jag mu tamde załetiŭa tota siľ, tak tody sia otrias, jak sia otrias, ta no toto desi popustiŭo; ja 

muszu jisti pomaŭym, bo ja, ta mi załetyt desi tu, i potim kaszeľ dusyt 

załeżyty ‘zależeć’: to bыŭo weksze, bыŭo meńsze, to załeżyt; zależaŭo jak kody bыŭo, 

jag naŭczeny bыŭy choditi domiŭ to dobri bыŭo a jag ne naŭczeny bыŭy choditi to ľipsze 

bыŭo ich ne wypuszczati; zależyt o szto tu chodit; to kwasiľi kapustu h winiŭkach i w 

boczkach, to załeżyt jak komu pitchodiŭo 

założyty zob. zakładaty 

zamawiaty ‘zamawiać’: to już robyŭ majster, no ta sy zamawiaŭ każdyj 

zamerzaty ‘zamarzać’: ta h naz byŭo wodы, wodы ne brakuwaŭo, no ale w zymi 

zamerzaŭa, no tak tra byŭo nosыti; dok. zamerznuty: f ti piŭnyci byŭ ciŭyj magazyn zimowyj, 

petruszka, morkoŭ, bo tag de, de ta zamerzŭa a tam już ne, tag byŭo zrobene, że ne merzła; 

jag zamerzŭa to wyrubały tag, o ale to maŭo → merznuty 

zamerznuty zob. zamerzaty  

zamisyty ‘zamiesić, wyrobić na jednolitą masę’: ta baba priszla i chtiŭa korytka to ne 

ma na czym paschu zamisiti (MJ42) 

zamitaty ‘zamiatać’: [w chałupie] zamitaŭy, zamitaŭy, to sia tam on'e, a iszczy kurы f 

chyżы byŭy i jagby kurы na chyżы jiŭy; śmitia zamitały (MJ42) → pozamitaty 

zamuruwaty ‘wymurować (?)’: żebы pres kameni ne prytiahu do pïŭnyci moros, 

rozłuczyy totы, jeden mur zamuruwalï, a druhi zo dwora, zasypaŭi, no ta ne pustyŭ moros  

zaniaty (sy) ‘wynająć, nająć (sobie)’: [fundament] s kaminia i hlynы, pryszoŭ taki 

majster, wisz, chto sia sam ne znaŭ wŭastyteľ, to sy zaniaŭ [majstra] 

zaonaczыty zob. onaczыty  
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zaoraty ‘zaorać’: ľude nie zaorały (MJ42) → oraty 

zapalaty ‘zapalać’: bańkы stawialy, to byly pucharikы i onom szpirytusom do toho 

maczaŭ i zapaŭaŭ świczkom, zapałył i do toho onoho i na tiŭo (MJ42); dok. zapałyty: zapałył 

(MJ42) 

zapaluwaty ‘zapalać’: tote zapaľuwaŭy, no tak pakŭы sia nazywaŭy, i tak toto 

oświczuwaŭo 

zapałankuwaty ‘przegrodzić’: bыŭy dwa budynki a dawaŭy ścinu medże nimi, to 

paŭankuwaŭo, zapaŭankuwane → pałankuwaty 

 zapałyty zob. zapalaty 

zapałyty sia ‘zapalić się’: ja potim byŭ na wartu, sia nazywaŭo f seŭach od ohnia sia 

zapaŭyŭo, żeby ľudi obuditi to tam do tego byŭa warta (MJ42) 

zapamiataty ‘zapamiętać’: daŭno jak ja zapamiataŭ to bыŭ dzido (MJ42); jak ja 

zapamiataŭ to bыŭy tote fartuchy do cerkwi baby nosiľi (MJ42); jak ja zapamiataŭ to o tim ne 

byŭo (MJ42); ja zapamiataŭ → pamiataty 

zaparyty ‘zaparzyć, podgrzać drewno, żeby się łatwo wygięło’: no to [z] smereczka, z 

jalïczkы, a to koŭyskы trea byŭo zaparïty na ohniu i tra byŭo skrutïtï ho  

zaperaty ‘zamykać’: dwerci o… na den zaperaŭ; i tam sia zaperaŭo; tam kurы zaperały; 

dok. zaperty: sia z'aperŭo, totы dwerci zaper; tam moż bыŭo zaperti o tam sztyri bыkы; to 

pryhaniaŭy ľude uci do on'o, do baczы, no a bacza doma byŭo take on'e tam zaper; to kolyba 

to tam dożdż ne ľaŭ, witer ne duŭ, bo zaper 

zaperty zob. zaperaty  

zaplantaty ‘zaplątać’: toto to zawiazaŭ, zapľantaŭ → plantaty 

zapłatyty ‘zapłacić’: bыŭ opci a priszoŭ i rik sŭużyŭ no i za to mu gazda zapŭatiŭ, to 

sia nazywaŭo czeľadnik (MJ42); sztosi jej tam zapŭatył (MJ42); mandat tra byŭo zapŭatyty; 

teras to szto rozwozyŭy s potiahu, jusz tra byŭo zapŭatiti, już doľiczaŭy, ta w Muszыni byŭo 

doroksze; zapŭatyŭ mu → płatyty 

zaprażuwaty ‘zaprawiać zasmażką’: dawaŭy jakыsi tŭuszcz i monkom toto 

zaprażuwaŭy 

zapriaczы zob. zaprihaty  

zaprihaty ‘zaprzęgać’: jag robïŭ robotu daku, no, swoju gospodarczu de tra byŭo to 

zaprihaŭ i i bыkami, a duże byŭo szto i korowami; do toho sia konia zaprihat; dok. zapriaczы: 

żebы zapriaczы to ta tra byŭo on'e, dyszeľ 

zaprosyty ‘zaprosić’: zaprosyŭy dakoho  

zaprowadyty ‘wprowadzić’: no to kotry to rok mohŭo byti, desi f triccat czetfiertym, 

desi f takыch ni wiency roka no bo, a może i w perszych to szto zaprowadyłï i żeby ne toty 

byŭy hirskы [owce] ałe toty karakuŭy 

zapynaty ‘zapinać’: bыŭy znowu pri konikы kobыŭkы, toto sia zapinaŭo gorset 

zapysaty ‘zapisać’: do zoszыta zapysaŭ [ilość owiec] i koniec; to w mapach tak samo 

byŭo zapisane, tu hnieskы ne je tak popisane ale tiż jag znam jag inżynier o tam za szkarpu ci 

za markowice tag o szto nazywaly to win se tisz tam popisaŭ, zapisaŭ h mapi  

zapыchaty ‘wpychać, wkładać’: byŭa iszczy taka furka, to tutaj za paz zapychaŭi, tu 

nabiraŭi woŭnы (MJ42); sie czasom zapychaŭo tam za gaczy 

zarabiaty ‘zarabiać’: tak szto inszyj zarabiaŭ 

zarizaty zob. zarizuwaty 
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zarizuwaty, dok. zarizaty 1. ‘zacinać, wycinać, wypiłowywać’: derewianu [ścianę] jak 

stawiaŭy z okruhľaka to tak samo zarizuwaŭy i poperedniu iszczy tak piŭ ne byŭo ta sokyrom 

sia wыriŭniuwa… wыrubuwały; tu zarizaŭ, potim wziaŭ skresaŭ tag o nerimno tiľko tak 

skresuwaŭ; 2. ‘zarżnąć’: pacia tam zarizaŭy 

zarobyty ‘zrobić’: na krikwi zarobiŭy takы, piatku sia nazywaŭa, żeby sia ne zmykaŭa 

zasadyty ‘zasadzić’: zasadыŭy [ziemniaki] → sadyty 

zasijaty ‘zasiać’: ta znaczyd, że zaoraŭ to i zasijaŭ, zaboronyŭ; zasijaŭ zarno ta zobraŭ 

(MJ42); jes o kawaŭok taki haj, o zahajaŭo sia, tag o samo sia zasijaŭo → sijaty 

zasnuty ‘zasnąć’: jagem se luch, jag zasnoŭ 

zaspaty ‘zaspać, przysnąć’: pustiŭem [owce], desi zaspaŭ abo szto i piszľi na zerno  

zastawiaty ‘wstawiaty’: do toho obrucza toty duhy zastawiaŭ (MJ42) 

zastehnuty sia ‘zapiąć się’: serdak to on bыŭ tu on'o, tu sia moż bыŭo zastehnuty; na 

guzik sia tu zastehła 

zastełyty ‘tu: wyścielić, utkać’: jag na, jag na tod uheŭ, uhoŭ, o jagby tod uhoŭ byŭ tu 

to zasteŭyŭy on'e, a tera pryszoŭ z druhe, na neho prytys totu moch, tag żebы ne, żeby ne 

byŭo szkarkы popid on'e i by zatkaŭo tыm mochom 

zasuszaty ‘nie doić krowy, żeby straciła mleko’: prisuszaty o, abo zasuszaty, tam 

korowu prisuszaty 

zasuszыty ‘zasuszyć, wysuszyć’: jag mysz prыszŭa, zaczaŭa toto szarpatы, i jij 

zasus[z]yŭo 

zasыpaty ‘nasypać, zasypać’: do butľi nazberaŭ [owoców], cukru zasypaŭ (MJ42); toto 

zasypaŭi 

zaszpuntuwaty ‘zatkać’: szpunt, zaszpuntuwati, to trea bыŭo jakesi szmato szto 

zaszpuntuwaŭ de on'e, de bыŭa dziura, żebы totu dziuru zatkaľi, żebы tam woda ne iszla 

(MJ42); zaszpuntuwaŭ totu dziuru 

zaszturyty ‘zapchać’: tot cibuch zaszturiŭ [tytoniem] ta pomałeńku i toto zakrutiŭ 

(MJ42) 

zatiahnuty 1. ‘zaciągnąć’: tam nasypaŭ, paczku duhanu nasypaŭ, zatiach, zawiazaŭ, do 

kыszeni (MJ42); 2. ‘zaciągnąć; tu: pokryć’: i toto sia szytko, ta hłyna wыsuszыŭo, zatiahŭo, 

no i potim palyŭy; dok. zatihaty: ‘zaciągać (tu: dawać nowe)’: bo toto zhnyŭo, totы spitkы 

zhnyŭy i trea byŭo znowu spitkы zatihaty 

zatihaty zob. zatiahnuty 

zatisuwaty ‘zaciosywać’: krikwi do toj płatwy jag on'e, i tam wыrizuwaly, na krikwi 

zatisuwaŭy, na krikwi zarobiŭy takы, piatku sia nazywaŭa, żeby sia ne zmykaŭa 

zatkaty zob. zatykaty  

zatrymaty ‘zatrzymać’: na nicz toto zaonaczyŭ, żeby tepŭo zatrymaty i tak ľihaŭ tam 

jak borsuk i spaŭ (MJ42); toto tepŭo zostaŭo zatrymane 

zatłojuwaty ‘zacząć tlić się’: tym jag tag o ciahnuŭ po tym kamieniu i tu sia robiŭa 

jiskra i teraz ono chpadaŭo tam do toho bakełyji, i ftoŭdy sia zatwojuwaŭo i tak potim toto 

rozdmuchuwaŭy i tag bыŭ, jusz potim robiŭ ŭoheń 

zatykaty ‘zatykać’: win ne mih wyjti nigde, pid horu, bo ho dusiŭo, zatykaŭo mu 

oddych, to bыŭa astma (MJ42); dok. zatkaty: dziuru zatkaľi, żebы tam woda ne iszla (MJ42); 

bыŭ szpunt jag bыŭy toty hľiniany dzbankы, to ze szmaty takie zrobiľi i zatykaŭy to tam; 

żeby ne byŭo szkarkы popid on'e [między belkami ściany] i by zatkaŭo tыm mochom 
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zawaruwaty ‘ostrzec’: mih jeden druhoho ne zawaruwaty (MJ42) ◈ Boże zawaruj! 

‘niech Bóg strzeże’: żebы jakoho neszceścia odwernuti, to gadaŭy tam sobi: o Boże zawaruj 

mienia od toho, od ohnia, od wodы (MJ42); Boże zawaruj o żebы sztosi sia nie staŭo 

zawezty ‘zawieźć’: pare takych tych koŭodziejuf szto koŭa robiŭi, no ta, ta robyŭ i totu 

teľihu ciŭu, a potim to toto tra byŭo zawesti do kowaľa 

zawiazaty zob. zawiazuwaty 

zawiazuwaty ‘zawiązywać’: tu priszyŭy on'e taku pasok poŭotna, a jag ni to 

wozniczoho [?] i szto sia na to zawiazuwaŭo (MJ42); tu sia zawiazuwaŭo żebы, toriczkы, to 

sia nazywaŭy toriczkы; czuha tam byŭa taka szыta, s takyma zawiazuwanyma, sia 

zawiazuwaŭo, to byŭo zo sukna (MJ42); dok. zawiazaty: jag byŭ chľip to wŭożyľi chľip i toto 

do toho chľiba, ci byŭo masŭo ci byŭ sыr, zŭożyľi do toho i zawiazywaŭy chustkы (MJ42); 

[zapaskę] jak wiazuŭ to na peret ta toto tu na zadi zawiazaŭa (MJ42); tam nasypaŭ, paczku 

duhanu nasypaŭ, zatiach, zawiazaŭ, do kыszeni (MJ42); zawiazaŭ bunc [‘supeł’] i bundz ne 

pustiŭ (MJ42); to zawiazaŭ 

zawisyty ‘zawiesić, powiesić’: teľa jag zabyŭy, no ta tod żoŭudok to wynimaŭy, i i toto 

wыmyŭy, wыczystyŭy, potim to nasoŭyŭy i zawisyŭy; na tod hag zawisyŭ [słomę]; no ta sia 

zrobïŭo i szыra, no i toto onaczyŭy zwiazaŭy, tag on'e, zawisyŭy ho na, na ścini byŭ gwist 

taki, biti na tod gwist, i tak sobi toto reszta tekŭo 

zawisyty sia ‘powiesić się’: na werbu sia priwiazuŭ, zawisiŭ sia, tu je sija a tu chŭop sie 

zawisiŭ (MJ42) 

zawity ‘zawinąć’: [jedzenie] to do jakiego paperia tam zawiŭy  

zazyraty ‘zaglądać’: a deste byŭy, ta tam i tam, owez zazyraty, cy mi poschodyŭo zerno 

zażadaty ‘zażądać, zażyczyć sobie’: boczka to jaku chto se zażadaŭ (MJ42) 

zażality ‘zepsuć się (o żywności), zgliwieć’: tak, zaz robyŭy tag hŭapyŭy jak tota 

hrutku prynius kus, od baczы domiŭ, to zaras krajaŭ, i ono den abo dwa posidyŭo take 

skrajane, ono tak, zhľiwiaŭo take, no tak take zmiake zmiakŭo, take miake sia zrobyŭo, tag 

zażaľiŭo po prostu, ni? No zażajiŭo, po poľsku zgniŭo, zażaľity no, teras f korowi tisz takie 

żeľi, jak tak postojit to tisz takie żeľije 

zbabraty ‘zabrudzić, ubrudzić’: tam jakesi koc prister żebы se nie zbabraŭ o tam 

spodni; już skwaruwaŭ zmetanku, jużes’ zbabraŭ (MJ42) 

zbantuwaty ‘narobić hałasu, pohałasować’: zbantuwaŭ to znaczy że pobudiŭ h noczy 

→ bantuwaty 

zberaty ‘zbierać’: pczoŭa najpersze zberat tot pył tot wosk (MJ42); sztosi po medżach 

zberaŭa, jakesy ziŭa, iszŭa i zberaŭa (MJ42); teras to czerwone jagody po prostu, maŭo już w 

ľisi jest, ale s poczatku bыŭo, toto skupuwaŭy i sia zberaŭo; w nas tilko zberały prawdiwok, 

bo raczej tych pitgripkiŭ jak tu nie bыŭo, take czerwiene bыŭy, ale to ne zberały; zberaŭy s 

poľa [kapustę]; dok. zobraty: zasijaŭ zarno ta zobraŭ (MJ42); mы hŭapiŭi jak zerno skosiŭi, 

zobraŭi, ta braŭy pŭuch, i robiŭi podoryfku → pozberaty 

zberaty sia
1
 ‘zbierać się’: tam woda sia zberat; michry nazywaŭy to micz sia zberaŭ 

(MJ42) 

zberaty sia
2
 ‘ubierać się’: kuściok sia zafsze ľipsze zberaŭo na nedzilu 

zbrudyty ‘ubrudzić’: ale to ochrona bыŭa raczej, żebы sia toto zabrudiŭo a jakie ci o 

spidniczku ciľi kabad o maŭa, żebы toto ne zbrudiľi, to toto bыŭo koŭo peca take zapaska 

zbudyty sia ‘obudzić się’: mie popiekŭo, tom sia zbudiŭ 
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zburtaty ‘rozrzucić (np. pościel)’: sztosi takie zburtane to mohŭo bыti barŭih 

zburyty sia ‘wzburzyć się (pod wpływem ubijania)’: [śmietana] sie zburiŭa jak ona je 

husta, a choŭodniaŭo to ona tak sia zbuzi, szto ftoŭdy bude bodeńka poŭna (MJ42) 

zbuzyty sia ‘spienić się (pod wpływem ubijania)’: [śmietana] sie zburiŭa jak ona je 

husta, a choŭodniaŭo to ona tak sia zbuzi, szto ftoŭdy bude bodeńka poŭna (MJ42) 

zbyty zob. zbywaty  

zbywaty ‘zbijać (z desek)’: [Ściny] z doszczok, to szytko iszŭo na gwozdы, na ta jag 

zbiwaŭ ta jak, jednu do druhï, dok. zbyty: kolyby stawialy, zrobyŭ dakï jag ja on'e to pryszoŭ 

zaprosyŭy dakoho niań…, tato dakoho chłopa, zbiŭy z do…, z doszczok   

zdemikaty ‘odkształcić’: zdemikaŭ to jak już barzkы ne zopsuŭ, ale to jakby wziaŭ toto 

i tak rukami on'e, i ono wtowdy już ne ma wyhľadu ani nic i ftoŭdy powisty, że ja toto 

zdemikaŭ; zdemikaty to pitchodit takie sztosi o, że ono wyhladaŭo a potim ono ne wyhladat 

zderty ‘zedrzeć’: na ti halbiji a tak to by tra bыŭo jak treba jechati z hory to tra bыŭo, 

toby sia derŭa, oj to tam by hnet zoder tote no rihŭo → derty 

zdochnuty zob. zdychaty  

zdojity ‘wydoić’: do tej giełetы sia o zdojiŭo; persze moŭoko no to jak sia zdoiŭo no to 

korastra, persze moŭoko; no to jak toto moŭoko zdoit to ftoŭdy jest normalno już ono je → 

dojity 

zduty sia ‘mieć wzdęcie (tu: o krowie)’: zduŭa sia, jak sie pasŭa; no ta zduŭa sia 

korowa 

zdychaty ‘zdychać (o zwierzęciu)’: zdychaŭ i jusz; dok. zdochnuty: kiń zdoch, o pes 

zdochnuŭ, kura zdochŭa, tam korowa zdochŭa, kiń zdoch  

zdziwaty zob. ździwaty 

zejty sia  zob. zijty sia 

zhaniaty ‘zganiać’: i potim jag na dojinia to ta zhaniaŭy na jednu poŭowynku; potim 

iszczy byŭa take szto totы uci jag zhaniaŭy → pozhaniaty 

zhartaty ‘zgarniać’: jag wыpaŭyŭo sia ta szytko zhartaje na kupku 

zhliwity ‘zgliwieć (o serze: zmienić się w mazistą masę o niemiłej woni)’: tak, zaz 

robyŭy tag hŭapyŭy jak tota hrutku prynius kus, od baczы domiŭ, to zaras krajaŭ, i ono den 

abo dwa posidyŭo take skrajane, ono tak, zhľiwiaŭo take, no tak take zmiake zmiakŭo, take 

miake sia zrobyŭo 

zhnyty ‘zgnić’: toto zhnyŭo, totы spitkы zhnyŭy 

zhodyty sia ‘zgodzić się, dojść do zgody’: sia zhodyŭ zapŭatyt (MJ42) 

zhotowaty ‘ugotować’: take sia moŭoko jak kody zhotuje, ta jag doma sia waryt take 

moŭoko 

zhrabaty dok. zhrabuwaty  

zhrabuwaty ‘zgrabiać’: toto zhrabuwaŭy; dok. zhrabaty: na poľu staŭy [snopy], a 

potim jag jak tot kawaŭok zhrabaŭ no, to tra byŭo szytko znositi abo do woza braŭy 

zhrыzty ‘przegryźć’: to kutec tisz tra byŭo dobri stawiaty bo toto choroba [mysz] 

hryzŭa tak szto i dwerci zhryzŭa → hrыzty 

zhynaty ‘zginać’: tot miszok sia zhynaŭo o tak f tot sposip 

zhynaty sia ‘zginać się’: jak sia byŭo zduta [krowa] to byŭa taka jak sprużыna rura, 

szto sia zhynaŭa na fszыtkы stranы, to toto chpychaŭy aż do żoŭutka 
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zhynuty ‘zginąć – o zwierzętach’: korowa rewaŭa tak, szto sia zdawaŭo, że zhyne 

(MJ42) → hynuty  

zijty sia, zejty sia 1. ‘spotkać się’: panny, kawaľere czy że desi o zyjdut sia o i 

nazywajut to czelat; ony gadaŭы sobi po ukrajinskы, jak sia tam de zyszŭy; jag mы sia oboje 

zыszŭы; 2. ‘zgromadzić się’: ľudy sia zeszľi do cerkŭi (MJ42); 3. ‘zejść się, być razem’: 

bыŭa taka tu susida, panna, jak sia z niom zyszoŭ ta szkoda bыŭo wyżыti bo ne byŭo 

szcześcia nijakoho (MJ42); jest taki czŭowiek szto sia zyjdziźe z nim i bude 

zijty
1
 ‘wzejść’: już zyszŭo, że już zo zemľi wыszŭo [zerno] 

zijty
2
 ‘zejść, minąć’: smaruwaŭy [sałem] i zyszŭo toto, to nazywaŭa sia słynaŭka, tota 

kuľaŭka 

zjisty ‘zjeść’: gadaŭi, zmыszыŭ sia, choroba, zmыszыŭ sia bo mыszыny zjiŭ z wiŭsom 

troche; zisty, ziŭo sie tam → jisty 

zliwaty ‘przelewać’: jusz sia potim tot sыr zľiwaŭo do szmaty 

zlizuwaty ‘opróżniać ramki z miodu’: jak chtiŭy żeby maŭy wecej medu to pczolar szto 

maŭ pczoŭy ta szыtko zľizuwaŭ f tych ramkach (MJ42) → powylizuwaty 

złamaty ‘złamać’: ja wyszoŭ na tot koszыk, koszыk sia zwałyŭ, a ja na gambu, i ja 

ciŭkom zaŭamaŭ nis; zrobiŭa taku furku że bыŭa, jak sie zŭamati ta zŭami; hlïwy to znowu 

rosły po takych derewach szto sia zŭamały; zŭamaŭo sia kawaŭog [lubczyku] 

złożыty ‘włożyć, położyć’: urda, szto sia na tï żentyci znaż jaka, zŭożyŭy na szparke i 

ona musiŭa kypiti; a teras tu nakŭaŭy, a tu tyľa hŭapyŭy, pozberaŭy, i tak, zŭożyŭa do 

bundza; jag byŭ chľip to wŭożyľi chľip i toto do toho chľiba, ci byŭo masŭo ci byŭ sыr, 

zŭożyľi do toho i zawiazywaŭy chustkы (MJ42); szыtku wymiszaŭy, wynius mu do żŭoba, 

zŭożyŭ w halbiju i wynius (MJ42); to jag braŭy do bundza to jak, no ta zŭożyŭy toho sыra, 

toho onoho tu, a teras tu nakŭaŭy, a tu tyľa hŭapyŭy, pozberaŭy, i tak, zŭożyŭa do bundza [do 

węzełka], sыra zŭożyŭa do bundzu; totu woŭnu złożyŭy na suche misce; ras tag dookoŭa 

kŭaŭ, snop koŭo snopa, no ta wece nydź uwahы jag dałeko obŭożytы, bo jag obłożyŭ za 

maŭo, ta ne chce sia o, toho ta ne mich totы snopы reszta zŭożytы 

złożыty sia  ‘złożyć się’: tag byŭo, że tak sie zŭożyŭo 

zmenyty sia nowsze ‘zmienić się’: nianio preważnie nazywajut, kuz jeszcze sie zmieniŭo 

zmerkaty sia ‘zmierzchać się’: zmerkat sia, po zmroku (MJ42) 

zmerty nowsze ‘umrzeć, zemrzeć’: otic zmer (MJ42) 

zmerwyty sia ‘zmierzwić się’: sztosi co sia zmerwit zerno, snopok sia rozwiaże, no to 

sia zmerwiaŭ  

zmetaty ‘poronić (o zwierzęciu)’: ucia, koza, sztosi o sia abo jakiesi wypadok i ona już 

ne, raczej zmetat 

zmiaknuty ‘zmięknąć’: no tak take zmiake zmiakŭo, take miake sia zrobyŭo 

zmistyty sia zob. zmiszczaty sia  

zmiszczaty sia ‘mieścić się’: tam [na górze w spichlerzu] żыto i jarec jak sia tam ne 

zmiszczaŭo; dok. zmistyty sia: jag zerna wece byŭo, wrodyŭo sia, ľipszyj rik byŭ to sia ne 

zmistyŭo 

zmoknuty ‘zmoknąć’: piszŭo sia do ľisa i ono toto zmokŭo, zmokŭo ras, zmokŭo druhy 

ras → moknuty 

zmołoty ‘zemleć’: tag żыto o pitczystiŭ, bez niczoho i tak zmoŭoŭ → mołoty 
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zmykaty sia ‘zsuwać się’: na krikwi zarobiŭy takы, pjatku sia nazywaŭa żeby sia ne 

zmykaŭa, pjatka, no ta byŭo take żebы sia tota krikoŭ ne zmykaŭa 

zmыszыty sia ‘o chorobach zwierząt wywołanych zjedzeniem mysich odchodów’: byŭi 

tak szto gadaŭi, zmыszыŭ sia, choroba, zmыszыŭ sia bo mыszыny zjiŭ z wiŭsom troche, to 

take rużne ľude gadaŭy, że ziŭy mыszыny z wiŭsom, mыsz, narobiŭa do wiŭsa, a że toto kin 

ziŭ i że toto toto mыszыny mu poszkodïŭ 

znaczыty ‘znaczyć, oznaczać’: [owce] znaczenы byŭy na uchach, dziurka wыbita, 

ottiato ucha, rostiato ucho, z boku ottiato ucha, znaczыły ◈ znaczyt 3. os. ‘to znaczy; czyli’ ta 

znaczyd, że zaoraŭ to i zasijaŭ, zaboronyŭ 

znaty 1. ‘wiedzieć, znać’: preważnie to najwecej panny to [wroky] robiŭy jak znaŭy, bo 

to jag nie zna to nie zrobit nidż; toto czort znaje (MJ42); burakы pasteŭnы, o cukrowych ne 

znały; ja sam ne znam; o Gożowi to ja znam dokładno; juhaz musiŭ znaty czyji uci jakы; 

bacza musiŭ znatы szto odobraŭ; 2. ‘umieć, potrafić’: każdyj znaŭ choć czytaty pisaty; 

hnieskы Cigankы no tiż dekotry znajud a dekotry ne znajut; ja po ukrajinskы dobri znaŭ 

gadaty 

znaty sia ‘znać się (na czymś)’: chto sia sam ne znaŭ wŭastyteľ, to sy zaniaŭ [majstra] 

zniaty ‘zdjąć’: iszoŭ f ti bundi, totu bundu zniaŭ (MJ42); jakesy sposobы byŭi szto i 

[cerkiew] hŭapiti, zo s fudamenti zniaty i tiahati jej 

znosyty ‘znosić’: na poľu staŭy [snopy], a potim jak tok kawaŭok, zhrabaŭ no to tra 

byŭo szytko znositi abo do woza braŭy; potim znosyŭy totы gratы 

znyszczyty ‘zniszczyć’: szytko znyszczyŭy 

zobihaty ‘okręcać’: [pióro] derŭy, to na samym kinczyku, i tak, sztyri, pjat pera, toto 

zobihaŭy nitkom ta take szto trymaŭo to  

zobraty zob. zberaty  

zokłamyty sia 1.‘o popędzie płciowym; tu: u owcy’: zokŭamiŭa sia, no, zokŭamiŭa sia, 

otpoluwaŭa sia i majet jahnio, persze jahnia; 2. ‘o kobiecie - oddać się, przedwcześnie zajść w 

ciążę’: neraz byle na koho gadajut, ci to by bыŭa baba, ni jagbы o dzecko ne chceŭa, na to sia 

zokŭamiŭa, ale teraz ne chce ho opchodity 

zonaczыty sia zob. onaczыty 

zonaczыty zob. onaczыty   

zopsuty sia ‘zepsuć się’: szto desi sia zopsuŭo 

zoraty ‘zaorać, zorać’: trea byŭo najpersze zoraty, no ta mы orały iszczy i t tak; zoraŭ; 

jak zoraŭy ta nazywaŭy carina, a jag ne bыŭo zasijane to toŭoka (MJ42) → oraty 

zostaty ‘zostać’: a toto tud zostaŭo take; win tam ne zostane koŭo Choŭomońca; ona 

zostaŭa tam a win tam jusz tesz priszoŭ domiŭ 

zostawyty ‘zostawić’: toto [miejsce] zostawyŭ na owes cy na jarec 

zowiwaty ‘owijać, okręcać’: zowiwaŭ, zowiwaŭ dookoŭa 

zożołtyty ‘zżółknąć’: sыr posidyŭ i tak, ładni werch, by tu byŭo kurna chыża, sia 

palyŭo tag ładni zożoŭt 

zrizaty ‘pociąć, porżnąć’: daw'aj na tradż derewo, zrizaje na doszczkы 

zrobyty 1. ‘zrobić’: preważnie to najwecej panny to [wroky] robiŭy jak znaŭy, bo to jag 

nie zna to nie zrobit nidż; to zrobyŭy taku jag zahoroda; kowaľ zrobyŭ; 2. ‘zrobić; tu: 

wywołać’: no i zrobiŭi poŭstania Poľakы z Rusinamy, zrobiŭi poŭstania → robyty 

zrobyty sia ‘zrobić się, stać się’: taki ritki sыr sia zrobyŭ; to sia zrobyŭo take okruhŭe 
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zronyty ‘poronić (o kobiecie)’: to zroniŭa [baba] (MJ42); zroniŭa cy poroniŭa 

zrozumity ‘zrozumieć’: tak mni wiencyj kuz moh zrozumity, ale de szto miściami ne 

zrozumity, Ŭemko to i to Ŭemko ale tam inaczej nazywajut → rozumity 

zrubuwaty ‘odrąbywać’: zrubuwaŭy toty konary 

zrыty ‘zryć’: toto zryŭa, znasz, zonaczyŭa → rыty 

zsыchaty sia ‘zsychać się’: a droŭno jag droŭno sia ssychat, ta ono ho krutyt droŭno, a 

tak szytko byŭo 

zubruwaty ‘oczyszczać ziarno z łusek’: jarec jest kuściok zubruwani byŭo tag zwane, 

zubruwały, tota muka zubruwana byŭa dobra → ozubruwaty 

zwałyty sia 1. ‘przewrócić się, zwalić się’: ja wyszoŭ na tot koszыk, koszыk sia 

zwałyŭ, a ja na gambu i ja ciŭkom zaŭamaŭ nis; derewo take szto łysz [?] zwalyŭo sia 

nazywaŭo kŭoda; 2. ‘wyłożyć się, wylec (o zbożu)’: na żytnysku posijaŭem owes, jak tak do 

susida tы sia zwałyt, naj roste żebы sia zwałyŭ, w naz nazywaŭy zwałyŭo, bo wyŭożyŭo, a w 

nas, f Szczawnыku nazywaŭy zwałyŭo sia; byŭo wyŭożene, jak tera nazywajud [!] zwałene, 

jag jem gadaŭ, zwałene, no ta na ŭawog na daŭ sia kositi no ta wыszŭa baba i pidobraŭa toto 

na stopka bo ta byŭy ciŭy faŭatы, ciŭy miścia byŭy takы sia zwałyŭo, wyŭożyŭo, zwałyŭo, a 

w naz gadaŭy zwalyŭo, bo tu już wyszŭo tak, takы sia w nas pomiszaŭo szto, jak tu 

nazywajut, i doma i sia jusz pomyľat, to tak poftoriti 

zwariuwaty ‘zwariować’: zwariuwaŭ (MJ42) 

zwaryty (sia) ‘ugotować’: zwariat sia gruľi a potim tak podusiti o, no to sia nazywaŭo 

dziamiti; jak to [hałuszki] sie zwariŭo, omastiľi to (MJ42) → waryty 

zwaty ‘zwać, nazywać’: ◈ jak zwał tak zwał: jak tam zwaŭ tag zwaŭ 

zwesty ‘zwieźć’: jak s poľa zwezŭy, ta zwezŭy do stodoŭы 

zwiazaty ‘związać’: hrabaty na snopы, poweresŭo skrutyty na ruci, i onoho zwiazaty; 

toto onaczyŭy zwiazaŭy, tag on’e, zawisyŭy ho na, na ścini; bunc to sia nazywaŭo ta jag byŭo 

sztosy zwiazaŭ, o, bunc; zwiazaŭ 

zymuwaty (sia) ‘zimować’: tak sia zimuwaŭy prez zimu 

zymuwaty ‘przetrzymywać (zwierzęta) przez zimę’: bo każdyj maŭ gazda maŭ uci prez 

zïmu zïmuwaŭ 

 

Ź 

ździwaty ‘zakładać’: nazywaŭï sia chomontы, to sia ździwaŭo mu [koniowi] na łep  

źwiduwaty sia ‘dowiadywać się’: ne źwiduwaŭy sia, jak kotry sia podobat 

 

Ż 

żałowaty ‘żałować’: żaŭujo za tym bo sia tak zrobiŭo, to żaŭuje za nim (MJ42) 

żartuwaty ‘żartować’: tak żartujo; żartuwaty to jusz toho, ci na tych weczirkach, to 

weseŭo bыŭo 

żaty ‘żąć’: a tam żały szytko serpamы zerno; żnut, i żnut a żały tag znasz, szto śpiwały 

żenyty sia ‘żenić się’: ftoŭdy win sia obonaczyŭ że, ta jagby sie opamiataŭ, że de win 

sie s takom żeniŭ → ożenyty sia, pożenyty sia 

żerty ‘gryźć; tu: żądlić’: pczoŭa ne lubit końskoho potu, a ja maŭ konia, ne pczoŭa bo 

choć żerŭy (MJ42) 
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żuwaty ‘żuć’: duhan to nabraŭ s toho micheriny, z hanczaka nabraŭ i ziaŭ do gamby i 

toto żuwaŭ (MJ42) 

żыty ‘żyć’: jeden jiszcze żyje a brat hmer i toto druhi hmer (MJ42); ľude żыły tam i tu 

żыjut teras; ľude, w horah żыŭï i wыbiduwaŭi 

żыwity sia ‘żywić się’: tym se żywiŭy 


