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P

paca (lit) W, psn; «rozmok³a ziemia, b³oto»: na gliñastyô drogaô po tyô dešèaô íe 
tak× paca, Åe æaíško tam pšeíeôaæ W, SWarm 105; por. II. pacia.  MK

pacaæ (lit) W; 1. «grzebaæ, babraæ, brudziæ siê» W: przest×n pacaæ w tem b³ocie, 
bo siê pow×l×sz Tu³awki Olsz, KF; 2. «nieumiejêtnie robiæ coœ, psuæ (obj. SWarm)»: 
pac×ú v zygerku aš go zepsov×ú W, SWarm 105.  MK

pacaæ siê «paækaæ siê, brudziæ siê, walaæ siê» W, SWarm 105.  MK
pacaj (lit) W; «cz³owiek, który Ÿle wykonuje jak¹œ pracê, partacz»: ale ³óna ¿arna 

nie bu³a dobrze zrobzióná, jekiœ pacáj musiá³ jó zbajstlowaæ. Przy mnielaniu wylatuwa³y 
ze szrótam ca³e ziárka W, Stef OK 21.  MK

pacarka 1. «niewielka, obojêtnie jaka praca»: zabr×ú œa do íekiœ pac×rki i tak 
sobŸe troôa zar×bŸ× W, SWarm 105; 2. «¿mudna, uci¹¿liwa praca»: f tam dešèu to ñe 
íest robota, to íest pac×rka W, SWarm 105.  MK

I. pach (Z + lit) Olsz Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; «substancja o w³aœciwoœciach wi¹¿¹cych, 
lepik, te¿: smo³a»: ziesz, t¹ durkê zalepsiwa pachem Tu³awki Olsz, KF, dratef – do šyæo, 
dratef smaruju paôam GryŸliny Olsz, paô to jest... po polsku lu¬e smoúa mu´ò na ñò 
Bzury Pisz, UAM. (Nm Pech).  UDK

II. pach (lit) W i bl, pak (Z) Nidz, psn; «du¿a paczka, pakunek»: un zaÞiva a tu 
ñi ma, to z Vesfalu pisúa¾i taºi caúy pak Jab³onka Nidz, ü Papierosów pak na paku 
Lecz za¿ywki ani znaku psn IS LXIX 243, ü fraz pójœæ z pachem do rowu W zob. pójœæ 
w zn 1c.  DK

III. pach «zapach, woñ»: f sopaô paô sñer¬unc Ryn Gi¿.  UDK
IV. pach? «¿o³¹dek u zwierz¹t»: paô – Åoúondek u ŸveÅeñta Grabin O.  UDK
V. pach «wykrzyknik wyra¿aj¹cy gwa³towne wydobycie siê czegoœ»: to ju tam 

gú×ska škovñe i tak, muœi ryçko tak to vmñe troôe ruôaæ – ñ? – i paô – to uš mlko 
lei, ñ? Kajkowo O, UAM; por. I. bach.  UDK

pacha (Z + P + lit + SWM IV, IX, SWMa) OWM i bl, psn; Gpl -ów Mr¹g; 
1. ogp OWM: reçºa i¬e aÅ do paôò÷ Miko³ajki Mr¹g, n×ziêcy siê pocê pod p×chami 
Tu³awki Olsz, KF, kryºi to taºe pot paôy po našemu; muŸo: na krykaô Warka³y Olsz, pa-
zuô to pot paôo pewñe Wieliczki Olc, Idzie Bartek po wsi Niesie micke w garœci, A trze-
wiki pod paszó psn IS LXIII 227, ü pot paôe kln, to mòŸi¾i ºedœ wïÑtlaœºi Szczytno; 
2. pl «rozwidlone czêœci ró¿nych urz¹dzeñ»: a) «w ko³owrotku: dr¹¿ki ³¹cz¹ce ko³o 
ze sto³kiem» Olsz Nidz: poôy – do tego koúko, uno ben¬e timane, to koúko mozna 
vijon Ba³dy Nidz; b) «rêkojeœci p³uga» W, SWM IX s. 41; c) «drewniane czêœci wozu, 
w których tkwi dyszel, tzw. skrêty»: tu so pa¸i, u naju skrenta Ba³dy Nidz; pod pachê 
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(Z + lit) Olsz Nidz Mr¹g; «o sposobie trzymania kogoœ: pod rêkê»: potm wŸe¾i lojt-
nanta pot paôe i zaprowa¬i¾i do dòmu Jab³onka Nidz.  UDK

pachciarz (lit) Olsz Pisz, pachtarz (Z) W Gi¿ E³k; «dzier¿awca»: na tem gruncie 
siedzi pachci×rz Tu³awki Olsz, KF, zapaôtowaú, na ro¾i je paôtoš GryŸliny Olsz.  MD

pacherek zob. bacherek.
pachn¹æ, pachnieæ (Z + lit + SWM XI) OWM, Kult MW BB, psn; puch- 

W Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k i bl; praet 3pl pachniali Gi¿; 1. «wydzielaæ woñ, zapach, 
byæ pe³nym zapachu, nieœæ z sob¹ zapach, te¿ impers» WM i bl: te tam pañeñºi to te 
mu daúy katk, úadñe paôñaú Jab³onka Nidz, lefkoje tak puôno úadñe S¹dry Gi¿, 
mñe as puôñe ten grub ôlebek Gawliki Wk Gi¿, i jek œe i¬e, to s tj dury tak zavdy 
paôñe añiby œfezy ôlep Kot Nidz, ºed ºästañje kæe¾i, to puônúo Mr¹gowo, íek p×li-
lim f pœecu Ÿelùnami kadikami, to aš f caúi íizbŸe puôñaúo W, SWarm 53; 2. «czuæ po-
wonieniem (obj. Stef JPW)»: krova úozòr vivaluúa, a úòn mòÅuú sobÅe: „idaè, co íuš 
puôñe šano” Kaplityny Olsz, Stef JPW 61; pachn¹cy (Z) W Szcz E³k, pachni¹cy (Z + 
lit + SWM XI) O Szcz Gi¿ E³k, psn; im. wsp. odm. w zn 1: muŸuú do tgo ôúopca: ñeô 
so ruÅe i bl ruÅe – paônonce i kfitne¾i Bredynki Resz, naèetek, kšatºi taºe puôñonce 
Ryn Gi¿, èerwone jagod majo po soe taºe añib iô kašo opsypaú, paôñonce N Wieœ 
Ostródzka, ºeúbasy to tlo s taºiô kawaúku÷, puônonce, janše jak wòšty Purda Olsz, 
û bez pachni¹cy E³k zob. I. bez; pachni¹co im. wsp. ndm. w zn 1: ksc¹ pachni¹co 
szcepy w ko³o i tez wszelkie pólne kwjecie Skomack Wk E³k, PME XIX 123.  HP

pachni¹czka (Z) Szcz, lit bl; «zapach, woñ»: ºedy na ‡osne zaksco [fio³ki], to 
taka paôñoncka Rumy Szcz.  UDK

pachnieæ zob. pachn¹æ.
pachniêcie «zapach, woñ»: ñe ôce ja jego paôñeñæa znaæ, tôuš £yna Nidz.  JZ
pachniota, pachnota; tylko puch-; «zapach, woñ»: íeka puônota v íizbŸe, tile m×ta 

pœaçknyô kœ×tkùf W, SWarm 128, puôñota aš do Kubovi úobori doôo¬i Ró¿nowo Olsz, 
Stef JPW 50; üü «coœ pachn¹cego»: vitšešè×ú úoèi na te puônoti, Åe mu œa aš œækaúo 
[tj. ¿e mu a¿ œlinka do ust sz³a (obj. SWarm)] W, SWarm 163.  HP

pachol¹tko hip «ch³opczyk»: Kasiuchna za ném Chodziu³a, chodziu³a Ma³e pa-
chlóntko [sic!] Nosiu³a, nosiu³a psn Stef I 229.  UDK

pacholczyk; Npl -cy; «s³uga?»: brata ñeœ¾i paôolcycy psn.  HP
pacholec; Npl -ce, -cy; 1. «dorastaj¹cy ch³opiec»: Na Warszawskiej ulicy 

wêdrowali pacholcy Wêdrowali ci m³odzi, m³ode dziewcza wychodzi psn IS DXCI-IX 
42; 2. «s³uga?»: Tam pacholce ³oskot us³uchali Bo oni go dobrze psilnowali psn IS 
LXXXV 292.  UDK

pacholê psn; 1. «ch³opiec, zw³aszcza dorastaj¹cy» bl: ja maúe paôole ucyúem e 
f skole psn, W ósmem rocku by³em dzieciêciem, W osiemnastem pacholenciem psn IS 
XVIII 482; 2. hip «ch³opczyk»: Albo Pacholêciu w dudki zagrajmy I na piszcza³ecz-
kach rozweselajmy psn IS XXXI 121; 3. «m³ody s³uga» bl: Ledwo pon wyjecho³ z góry, 
A ju¿ go pachole góni psn Stef III 8.  HP

pacholik psn; Npl -cy; 1. «ch³opiec, zw³aszcza dorastaj¹cy» bl: Rómek na sto-
liku, Szod³o na kóniku, Czému¿ mnie nie kochosz, M³ody pacholiku? psn Stef II 48; 
2. «s³uga» bl: zapšoçgajta paôo¾icy, pojä¬m da¾j psn.  UDK

pacholstwo «stan kawalerski?»: As do roku trzydziestego Zazy³ jo pacholstwa swe-
go psn IS LVIII 215.  UDK
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pacho³; Vsg -le, -³u; 1. «ch³opiec, zw³aszcza dorastaj¹cy» bl: Skónd ty jesteœ 
pacho³u? Syn szo³tysów z pado³u psn Stef I 33; 2. «czeladnik?» bl: kowalu paôole urup 
‹i bòty psn.  HP

pacho³ek (Z + lit + SWM IV, V, XII) OWM, psn; Dsg -owiu bl, Npl -cy Olsz, 
NAVpl -ki W Wêg Pisz E³k i bl; 1. «czeladnik, uczeñ; te¿: s³uga, pomocnik, robotnik 
najemny; sp pejor» OWM: napšut uceñ, to potem paôoúek, to mu‡om cladñik, to 
potem mejster; buú za paôoúºä [«terminator (obj. informatora)»], tšš roºi œe ucú 
Ryn Gi¿, dwa kupsieckie pacho³ki psn IS LXXV 260, ñe¾i krusyne gospodarºi i ôo¬i¾i 
za paôoúºi do budowy So³tmany Wêg, íek buú plebiscit, to mñamñecke paôoúki n×pšùt 
œa úuŸyrali, a potam œli dokuèaæ Pol×kom W, SWarm 177, som moje ¬eæi ucone, majo 
paôoúºi Ogródek E³k; 2. «w urz¹dzeniach u¿ywanych do obróbki w³ókna»: a) «de-
seczka w ko³owrotku ³¹cz¹ca peda³ z ko³em» Mr¹g Pisz E³k Olc: trica co to œpulke 
œe zatkñe, koúo, roncºi kole ñego, paôoúek co krenæi te koúo Wieliczki Olc; b) «jakaœ 
czêœæ warsztatu tkackiego»: paôoúek tšymo vaúek, na dole vaúek ma taºe zemby 
Redykajny Olsz; c) pl «dwa ko³ki osadzone w sto³ku ko³owrotka, miêdzy którymi 
obraca siê ko³o z kolb¹, tzw. r¹czki» Olsz Pisz: runæºi üot koúka paôoúºi Gady Olsz; 
3. «drewniany przyrz¹d do zdejmowania butów z cholewami» OW Olc; 4. «ch³opiec, 
zw³aszcza dorastaj¹cy» bl: Pacho³ek, kozio³ek A panienka kozkia psn IS LXXIV 260; 
5. «stojak do pi³owania drewna, kozio³»: paôoúek, taºe dwa kiÞaºi, taºe kozú – te 
roèi Bredynki Resz.  UDK

pacho³kowaæ «pracowaæ w charakterze parobka, czeladnika rzemieœlniczego 
lub pomocnika kupieckiego» W, SWarm 105.  UDK

pacht, pachta (Z + lit) WM i bl; pacht Olsz Olc i bl, pachta WM, zapisy 
nierozstrzygaj¹ce formy Nsg Nidz Gi¿; pakta Szcz; «dzier¿awa»: ¬erzawa – paôta po 
mazursku, paôtuje E³k, kiedy ci wyjdzie [«wygaœnie»] pachta? Tu³awki Olsz, KF, ja buú 
na paôæe, pañe Bartki Nidz, daú pole na paôte Bia³a Piska; üü a) «op³ata dzier¿awna» 
W: bes tši lata íuš kròloŸi ñe d×ú paôti, to kròl go pevno d× zamknòñæ do ŸañŸañ× 
Butryny Olsz, Stef JPW 31; b) «uprawnienie?»: mñaú pakte, co moze stšelaæ £atana 
M³ Szcz.  HP

pachtarz zob. pachciarz.
pachtowaæ (Z + lit) OW Szcz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz E³k; praet 1sg ja pachtowa³ 

Gi¿; «dzier¿awiæ» OW Szcz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz E³k: paôtovaú üot gbura rola i naku-
paú kozuf i üofcuf i s tgo Åuú N Kaletka Olsz, ÷ tm jeŸošÅe ‹eskaú tn rôtcn rbak, co 
to jeÞoro paôtow×ú Ryn Gi¿, Kozaºi Ìerwuj paôtowa¾i ogrod S¹dry Gi¿; pachtowany 
(Z) Gi¿ Wêg; NAsg n -e, -o Wêg; im. bier.: tn p×n, co tutaj ‹jaú paôtov×ne, to on rb 
do Polsºi as posúaú Ogonki Wêg, UAM.  JZ

pachtownik «dzier¿awca»: paôtowñik, paôtaš Ogródek E³k.  MD
paci (Z) W; fraz pacie wesele zob. wesele.  PG
I. pacia (Z + P + lit + SWM XII, KMW 81) W Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz, Kult 

MW RD, psn; zwykle pl «poñczochy lub skarpety, najczêœciej stare, po³atane, zu¿yte, 
czêsto podszyte od spodu, u¿ywane te¿ do chodzenia, zw³aszcza po domu»: fÌerf 
üoblek¾i vistek, üotspudñi ºitel, teros Åyškñi ºitel, na to kabot i teros šurc i micka na 
gúova, i paæe Br¹swa³d Olsz, paæe – to po prostacku, z Ÿoúny i baweúnowe Gady Olsz, 
œtr÷le na ne¬ele, na po÷šedne paæe Wygoda Olsz, SWM XII s. 27, paæe to taºe opsyte 
štrfle Ukta Mr¹g, ib, paæe to muìi¾i na gorse korºi S¹dry Gi¿, ib; por. pycia.  PG
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II. pacia (Z + SWM VI) OW Szcz Mr¹g Pisz; 1. «b³oto» W Szcz Mr¹g Pisz: 
paæa abo búoto Piwnice Wk Szcz; 2. «gêsta, pó³p³ynna, mazista substancja, miazga» 
O Olsz: s kadku, co bú túucony, co tako muza œe zrobŸiúa, tako paæo, co tak œe potúu-
kúa ta skòra Lipowo O gm. Waplewo; por. paca.  MK

paciakowa (Z + SWM V) sp Pisz; ¿art. «o ¿onie murarza»: mejstrova, paæakova 
Giêtkie Pisz.  MK

paciana «gêsta, pó³p³ynna, mazista substancja?»: klata do wigarnonæ, koœoram 
i taka paæana, taka paæa Ruœ Olsz.  MK

pacierka zob. II. paciorek?
pacierz (Z + P + lit) OW Szcz Mwsch, psn; -á- O Olsz Mr¹g i bl; Gpl -ów Olsz 

(-y bl); «zespó³ odmawianych modlitw, czasem o ustalonej kolejnoœci; te¿: modlitwa»: 
o 3-ciej godzinie zmowi³a zawsze pacierz: Ojcze nasz i Zdrowaœ Maria i ktory dla nas 
cierpia³ rany Dywity Olsz, P 4, 2, Szurki z strachem ³uklankajó Ji pobo¿nie sia ¿egnajó 
Ji ³odmoziajó pocierze, £ojcze nasz, Zdrowaœ i Zierzê psn Zient 181, šúa i poæeš dalej 
muŸiúa Marcinkowo Olsz, úoblòk portki, zmòŸuú troôa poæÅa i pošet f šelkaô na dvòr 
Sz¹bruk Olsz, KN III 213, maúe ¬eæi, co zaèe¾i Ìeršy rok do škoúy, by¾i uèoñi paæeÅa po 
polsku Stawiguda Olsz, to ºed œ¾i te ôúopaºi do poæeÅa, to tlo dudñaúo ÷ tm zamku 
Mr¹gowo, ü úumerúymu i na p×æyš to œe zvùñi duÅemi zvùnami Br¹swa³d Olsz, KN 
I 306, ü tak tedy Åolñeš daú na mšo œfanto na paæeÅe Pokrzywy Olsz; ü pacierz mo¿na: 
mówiæ, mawiaæ, odmówiæ, odmawiaæ, przepowieduwaæ, zmówiæ.  HP

pacioreczek hip «pacierz»: po pacioreczku te¿ tam zmówimy psn, Sien 258.  MD
I. paciorek (Z + lit) W Mr¹g Pisz i bl, psn; -ó- W; hip «pacierz»: ja uro¼òn kato¾ik to 

us i do œñeræi ôce ostaæ, mòj paæorek ukleçkne i zmò‡e Mr¹gowo, z Ÿazdo ôo¬i¾i i œpœewa¾i 
nabozno pšeœñe i tedy nas ro¬ice pobu¬i¾i i my muœe¾i u jeglasºi paæorºi mu‡iæ Zdory Pisz; 
üü pl «modlitwy odmawiane jesieni¹ w ewangelickich domach» bl, Kolb 101.  HP

II. paciorek? paciorka (Z + lit + SWM XII) OWM, psn; paciorka W Gi¿, za-
pisy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg W Mr¹g Pisz E³k; -ó- OWM, -erka Gi¿ (w zn 3); 
1. zwykle pl «koraliki nawlekane na nitkê lub naszywane jako ozdoba stroju» W Mr¹g 
Pisz E³k: ºetºi s paæurku÷, ºetºi do meda¾iku÷ Ruœ Olsz, tfarde mcºi taºe byú štyb-
ne i taºe paæorºi Stawiguda Olsz, paciórkami wyszywan¹ Skomack Wk E³k, PME 
XIX 93, ü przen «owoce jarzêbiny» Resz Pisz: jeÅymba – to te cervune paæurºi co ma 
Hejdyk Pisz; 2. zwykle pl «krêgi stosu pacierzowego» Olsz Nidz: kšyš u koña, krowy 
[to] ÷ œrotku gšÅjetu, pot skòrò – te paæorºi GryŸliny Olsz; 3. «Ÿrenica oka»: pupºi, 
paæerka, te carne üocko, ta carna kulaúka Skop Gi¿; paciorki plt (Z + lit) OWM, 
psn; 1. «naszyjnik, korale» lok. jw.: suºeçºi ‹e¾i pobúuèone, na syje ‹e¾i paæurºi 
Mr¹gowo, perú, paæurk buštynowe i ješèe pœeçkñejše korale Gady Olsz; 2. «czerwona 
naroœl na szyi indyka» Nataæ Wk Nidz; 3. «o ró¿añcu» bl: Nie patrzy³y w ksiój¿ki, Ani 
na paciórki, Tylo sia zmozia³y, Do chtórny szankorki psn Stef I 131.  HP

paciory plt aug w stos. do II. paciorek? (podh. paciorki w zn 1) Szyldak O, 
SWMo 62.  MD

paciórek zob. I. paciorek.
paciórek? paciórka zob. II. paciorek?
paciuchy pejor «stare zu¿yte poñczochy» Radosty Olsz, SWM XII s. 27.  UDK
packaæ siê «paækaæ siê, babraæ siê»: nie pack×j siê w tem b³ocie Tu³awki 

Olsz, KF.  MK
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pacocha «rozmok³a ziemia, b³oto»: ledvo pšeíeô×ú-am bes ta pacoôa na dro¼e do 
Šili W, SWarm 105.  MK

pacowaty «s³otny, wilgotny»: po‡etše búo pacowate Klebark Wk Olsz.  MGK
pacuna (Z) Mzach, pacyna, paczyna (Z + lit) OWM; pac- OW, pacz- O Olsz 

Wêg, pec- Gi¿ Olc; Gpl -ów Pisz, Ipl -ama Gi¿; «wios³o u¿ywane w parze, osadzo-
ne w dulkach»: pacuny, co tak iô moze za¾akowaæ i tak razem, a ‡osúo co œe tak sam 
muœi popyôaæ £ajs Nidz, ‡osúo to tlo w reçku œa ma i œa popôa, pacna to pš baæe tak 
pššikowane co moÅe pacnowaæ, ‡osúowaæ ted Purda Olsz, paæiny; Ÿosúo – to œe popôa, 
paæinuje to dwoma Stawiguda Olsz, no to ºedy jado na jeŸeÅe v boæe to majo pecyne 
Konopki Wk Gi¿.  HP

I. pacyna (Z) Olsz, pecyna (Z + lit) OW, psn; «gruda ziemi; glina, b³oto»: pacyn 
– g¾ina – mòìo gròŸle Gietrzwa³d Olsz, æaíško viíeôaæ s ti pecini pši Paltií×novam polu 
W, SWarm 108.  PG

II. pacyna zob. pacuna.
pacynowaæ, paczynowaæ (Z) O Olsz Szcz Gi¿; pac- O Olsz, pacz- Olsz; 

«wios³owaæ tzw. paczynami»: œe pacnuje, a Ÿosúem œe pogarña Piasutno Szcz, pa-
ciny; Ÿosúo – to œe popôa, paæinuje to dwoma Stawiguda Olsz, ‡osúo to tlo w reçku 
œa ma i œa popôa, pacna to pš baæe tak pššikowane, co moÅe pacnowaæ, ‡osúowaæ 
ted Purda Olsz.  PG

pacynowanie (Z) O, paczynowanie; «wios³owanie tzw. paczynami»: paiñi do 
painovaño Gady Olsz.  HP

paczechowy «okreœlenie p³ótna utkanego z odpadków w³ókna po drugim czesa-
niu lnu»: paceôove púùtno W, Konf 110.  MK

paczek (lit) Olsz i bl; «ma³e opakowanie»: íigúi fpšòt paèek putroí×ka, a ter×s 
koštuíò tši troí×ki Naglady Olsz, Stef JPW 6.  ID

paczesi (Z + lit) OWMzach Pisz E³k Olc, paczesie (Z + lit + SWM IV) OWM; 
zwykle pl, sg zapisano sp (te¿ coll?); Gpl -ów Gi¿, -i W Szcz Gi¿ Pisz E³k; «odpadki 
w³ókna po drugim czesaniu lnu; te¿ o p³ótnie utkanym z tych odpadków»: p¸erše, co 
zleæaúo, to zgÅebŸe, a druèe – paèei, a co œe üostaúo to buú ten dobr län do púutna 
GryŸliny Olsz, zgÅebŸi to p¸erœi, druèe to paèeœi, to mñentše so, ted isty ln, taka pupka 
zrobŸuna na koúko, ñejeñi pospoúu, a ñejeñi apart – napšut zgÅebŸi, potm paeœe na 
kracºi, a to co üostañe to kluçkr Gady Olsz, tn æist [len] to ñe byúo paèeœe ino tn grub 
Lipowo O gm. Waplewo, gruby part, paèeœe [odp. na pyt.: Jsn. grubsze p³ótno lniane?] 
Kowale Oleckie.  MK

paczesiak «p³ótno utkane z odpadków w³ókna po drugim czesaniu lnu» Orzysz 
Pisz, SWM IV s. 145.  MK

paczesie zob. paczesi.
paczesiowy (Z + lit + SWM IV) O Olsz M; «okreœlenie»: a) «odpadków w³ókna 

po drugim czesaniu lnu» Mr¹g Gi¿: kònÇel paæešowa po druèim èesañu Krzy¿any Gi¿; 
b) «p³ótna utkanego z w³ókna po drugim czesaniu lnu» O Olsz Mzach Mr¹g Pisz Olc: 
p³ótno paczesiowe £êgajny Olsz, SWM IV s. 145; c) «szczotki u¿ywanej do drugiego 
czesania lnu»: szczotka paczesiowa Orzysz Pisz, SWM IV s. 43.  MK

paczeœniak (Z + SWM IV) Szcz Gi¿; «p³ótno utkane z odpadków w³ókna po 
drugim czesaniu lnu»: paceœñak to jus tñejs [odp. na pyt.: Jsn. grubsze p³ótno lnia-
ne?] Szymany Szcz.  MK
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paczeœny (Z + P + lit + SWM IV) OWM i bl; «odnosz¹cy siê do»: a) «od-
padków w³ókna po drugim czesaniu lnu oraz nici uprzêdzionych z takiego w³ókna» 
Szcz Pisz Olc: paceœne [w³ókno] to bêñ¬e do wïÑtku Szczytno; b) «p³ótna utkanego 
z w³ókna po drugim czesaniu lnu» OWM: [p³ótno] zgÅebne – to byúo grupse, paceœne 
to byúo tñejse, a lñane to cale byúo æeñutºe Pogubie Œrednie Pisz, paceœny part Skarzyn 
Pisz, ü ...stan zgrzebii, rêkawy paciesne G¹ski Olc, P 6, 2.  MK

paczka (Z) Olsz Mr¹g Pisz; ogp: to tak ºedy esce maúe ¬eæi so, to esce Nkoúaj 
packe pšyñeœe Myszki Pisz.  MD

paczoski (Z + SWM IV) O Resz Mzach Mr¹g; -ó- Mzach Mr¹g; «odpadki 
w³ókna po drugim czesaniu lnu; te¿ coll?»: p¸erse to bú zgšÅebŸ, a druèe, co s tj 
gêÑstj kmp ted posúo, to pacòsºi Wa³y Szcz.  MK

paczoskowy przym. od paczoski: paczoskowe w³ókno Dobry Lasek Mr¹g, SWM 
IV s. 47.  MK

paczosy (SWM IV) Resz Szcz Mr¹g; «odpadki w³ókna po drugim czesaniu lnu».  
 MK

paczóski zob. paczoski.
paczyna zob. pacuna.
paczynowaæ, paczynowanie zob. pac-.
paæ (Z + SWM VI) Resz Mr¹g; «rozmok³a ziemia, b³oto»: abo búoto, abo paæ, 

liôo œe ôo¬i ubru¬iæe soe noèi, tak œe muìi Biskupiec Resz, SWM VI s. 60.  MK
padaæ (Z + P + lit + SWM VI) OWM, psn; fut 3sg bêdzie pada³(o) Mr¹g Pisz, 

n bêdzie padaæ Gi¿; 1. «o zjawiskach atmosferycznych, czêsto impers» OWM: dzisi×j 
pad× deszcz ze œniegiem Tu³awki Olsz, KF, œñek pada abo kuÅ Jab³onka Nidz, grat 
latoœ lo pewñe ras padoú i ñeduzo i ñe zñiscú ñic Zdory Pisz, zúuæ padaúa i œ¾izgo jest, 
œ¾izgaŸica jest, obzúo¬aúo Œciêciel Szcz, a w ñe¬ele rñuœeñko rosa padaúa psn, mi Ìeôto 
ñe pu¬em, bo my pšijeôa¾i, padaúo mocno Stanclewo Resz, ü fraz pada pamrok Pisz, 
pamroka O «zmierzcha siê»: uš pamroka pada £utynowo O; 2. «spadaæ, zlatywaæ; 
o ³zach: kapaæ» OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: co to e zleaúo s ty uf¾i i to poÞetše 
¬aúaúo, co plevy i Þarno osobno padaúo Kot Nidz, jak to muŸiwajo, g¬e drwa æente, 
to padajo i Ÿor Polska Wieœ Mr¹g, Bzierzó do niewoli I tam kara dajó, Stropsiónamu 
¿olniérzozi Krwawe ³zy podajó psn Stef I 190; 3. «rzucaæ siê na ziemiê, sp upadaæ» Szcz 
i bl: Tam pada we ³zach, b³aga przebaczenia, Nie ma, ach nie ma dla mnie ju¿ zbawienia 
psn IS DXCII-DCVII 51, Pššet sundem xryste tu stoje, Padam na kolana moje psn, Gdy 
pravo skruôe f sercu mam, F æe ìješÅunc do nuk tfyô padam psn, ze nerwow pada³ na 
pod³ogê, bo mu Niemcy przezkadziali we telefoniach, jak mie ratowa³ aby mie zwolniec 
Klon Szcz, P 5, 39; 4. «gin¹æ nag³¹ œmierci¹» Olsz Olc i bl: ja ranny ñe bú cale, na 
kazdego kulºa ñenalana – i i¾i dyôt i pada¾i – g¬e najgors üoèeñ – jenego zaijo, a pare 
üostañe Olecko, ü Tam go trasiu³a kula od wroga Weschnu³ do Boga i pada trup psn IS 
LII-VI 192; 5. «zdarzaæ siê, przypadaæ» Szcz Pisz: dobry ¬eñ, bo pœeçkny, dobre ¬onecºi 
padajo G³uch Szcz, rib œe zatôno, n×jìencj na ¾iny pad× zavzd Wejsuny Pisz.  PG

padalec (Z + lit + RO) OWM, psn; 1. «beznoga jaszczurka o ciele wê¿owato 
wyd³u¿onym» OWM: jescurºi to te majo noèi, bo Åñije i padalce to noguf ñe majo 
Hejdyk Pisz, padalec – to je tys do wenzu÷ nalez, ale taºi, co ñe konsa; je Å‹ija 
i padalec, to Å‹ija konsa a padalec ñe Miko³ajki Mr¹g, padalec jes taºi brunzow, 
sò esce i æemne i òn jes na oc œlep, no to òn ñe gryŸe Nataæ Wk Nidz; 2. «zaskro-
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niec (wg obj. KF), czasem inny w¹¿» OWMzach Pisz E³k: padalec – zoúte karb ma, 
taºi dúucºi jest Skomack Wk E³k, w naszem lesie tr×siaj¹ siê jeszcze padalce, ale ³one 
ni maj¹ trucizny Tu³awki Olsz, KF, to padalec taºi robak co kësa mis Orzysz Pisz; 
3. «o ró¿nego rodzaju pe³zaj¹cych robakach, najczêœciej o d¿d¿ownicy» Nidz Mr¹g 
Gi¿ E³k: padalec crwun, maú tak jak palec Konopki Wk Gi¿, padalec to taºe maúe 
ròbaºi sò, jak z dÅewa spadnò Pañska Wola Gi¿, padalec dšÅew toc Gi¿ycko.  PG

padn¹æ «paœæ»: ü przen padn¹æ na œniertelne ³oze oracja, Ma³ III 61.  PG
pado³ek (lit) W; wg SWarm wyraz u¿ywany tylko w odniesieniu do konkretnego 

miejsca topograficznego; Gsg -u Olsz; «zag³êbienie terenowe, dolina»: na padoúku 
mñyškaíù tilo dva gospod×Åe, B×úkroŸiè i Kramkofski W, SWarm 105.  MK

padó³ psn; «miejsce po³o¿one nisko; ni¿sza czêœæ wsi?»: Lezy òn tam na padole 
Gúufka tšyma na ka‹jañu psn, Jo z pado³u rodziczkó, Szo³tysowó córeczkó psn Stef 
I 32, ü przen zwykle z przydawk¹ «ziemia w przeciwieñstwie do raju; te¿: ¿ycie do-
czesne?» bl: a ci ktorzy zostano w tem ziemskiem padole psn IS XX 482.  PG

padywaæ impers «o opadach deszczu»: abo na kozúy kúado, albo f kopy, jek pa-
dyva £upki Pisz.  JZ

paf psn; «wykrzyknik bêd¹cy naœladowaniem odg³osu strza³u»: Na krakowskiej 
ulicy Siedzi tam pon grof, A jo kuje kulice, W cylinder go pof psn Gêb II 103.  PG

pafn¹æ «strzeliæ?»: ºedy riôtown Åoúñeš ñe èšima, múode ôúopaºi èšimajo 
[«wytrzymuj¹»], majo nagadane a star ôúop rozu‹eje, ºedy ´i¬i co na djabúa, pafñe 
i pu¬e Olecko.  PG

pagórek (Z + P) Mzach Gi¿, psn; «niewielkie wzniesienie, wzgórek»: pagòrek 
– maúa tak [góra], to pagòrek Pasym Szcz, na grònÇik – to taka wsepºa na úònce, taºi 
pagòrek Bogaczewo Gi¿.  PG

pagrzebie (SWM IV) Resz Pisz; «odpadki w³ókna po czesaniu lnu».  MK
paj¹czek psn; dem w stos. do paj¹k: Tancowa³a sikorka na lipowym stole, 

A paj¹czek przygrywa³ na Jacka stodole psn IS LI 190.  JS
paj¹czyna zob. pajêczyna.
paj¹k (Z + lit + RO) O Olsz Nidz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz E³k; ogp: muôy fito 

pajòçk, eæ robŸi Siedliska Gi¿, pajuçk – on pšeñ¬e, pajencyne robŸi Miechy Gi¿.  JS
pajda «grubo ukrojony kawa³ek chleba»: n×, jek tak¹ pajdê chleba zjesz, to chyba 

bêdziesz mn×³ doœæ Tu³awki Olsz, KF.  MD
pajêczyna (Z + P + lit) O Olsz Mzach Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz, psn; paj¹- Mr¹g Wêg 

Gi¿ Pisz; ogp: pajuçk, pajuncna, tako gŸozda a òn we rotku Ster³awki Wk Gi¿, po 
kòntaô pajencyny eraúa, a ja mu´e: spujÅ do gòry a tam pajencna ´ii Polska Wieœ 
Mr¹g, pajenèna furo to na pogoda Wipsowo Olsz, ü przen kacopyš – ma skšdúa 
s pajenèny Grunwald O.  PG

pak zob. II. pach.
paka (Z + lit) W Szcz i bl, psn; 1. «du¿a paczka, pakunek» W i bl: prawie 

wyszed³em do drogi, by zamkn¹æ wrota, a tu idzie stary Guzek i dŸwiga jak¹œ pakê pod 
pach¹ GazOlsz XXIX 24, ü fraz saki na paki W i bl zob. sak; 2. «areszt, wiêzienie» 
W Szcz: tšimali go f pace bes kilan×œæe dni na úosùvnoœæi W, SWarm 103.  PG

pakieta (lit) W; «paczka, zwykle du¿a»: dostalim pakietê z Ameryki Tu³awki 
Olsz, KF, vuí Antùs k×Ådygo roku pšisiúa n×ma na Godi pakyta z zab×fkami n× ¬eæi W, 
SWarm 105. (Nm Paket).  PG
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pakietka (lit) W, psn; «paczka, te¿ ma³a»: í× bim ôèaúa paktke do domu posúaè, 
zròp mi takò duÅò skšine i dòrki viÅrè na Åšku Leszno Olsz, Stef JPW 75, zanieœ t¹ 
pakietkê na pocztê Tu³awki Olsz, KF.  PG

paklepi, paklepie (Z + lit + SWM IV, Fal PST) OWM i bl; paklepi Resz 
Szcz, paklepie OWM, zapisy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg Gi¿ Pisz i bl; Gpl -ów 
Gi¿ Pisz (-i bl); «odpadki w³ókna oddzielone podczas klepania lnu; te¿ odpadki 
po czesaniu»: pš klpañu otpadaju ode lnu paklepœe, a pšši cesañu pakuúy, pakle-
pše to so gorse Olecko, po druèim èesañu otpatºi to paklepœe, to bndò spšn¼òne 
Krzy¿any Gi¿, a na postaf to bŸeÅe se part noŸencyj s paklepœóf abo s pakuúuf ji tedy 
œe tce Snopki Pisz, SWM IV s. 148, paklep¸e to ôtÁrne lepse, ñalse vybra¾i to pšend¾i 
do ñeôÁf, tam na ñeôi, a ôtÁrne gorse to v gnÁj Grabnik E³k, Fal PST I 199, tolo ten 
rôtovny ln zostaú do pšn¬iña, a paklepœe to byl brukovane do madracuf Dryga³y 
Pisz, ü paklepœe taºe paŸ¬ory od æer¾icy Ko¿uchy Pisz; ü paklepie grube, cienkie; 
grubsze, cieñsze.  MK

paklepiaki «odpadki w³ókna oddzielone podczas klepania lnu»: s tiô paklepœakÁf 
nasa matulka ñe robŸiúa Wipsowo Olsz, Fal PST I 199.  MK

paklepie zob. paklepi.
paklepiowy przym. od paklepi bl, SWM IV s. 168.  MK
paklepisko aug «o p³ótnie utkanym z w³ókna gorszego gatunku, z paklepi»: 

A bukszyska z paklepiska, <koszulisko> z sieci psn, Kolb 158.  MK
paklepniak (Z) Szcz, SWM IV; «o p³ótnie utkanym z w³ókna gorszego gatunku, 

z paklepi»: paklepñak to do ñeôòf Szymany Szcz.  MK
paklepny SWM IV, psn; «zrobiony z odpadków w³ókna oddzielonych podczas kle-

pania lnu, z paklepi»: paklepne p³ótno bl, SWM IV s. 144, Po‡e¬aúa mi wasa pstra œ÷iña 
Zeœæe jej wúasnego brata zabŸi¾i iœi ÷ komoÅe, na paklepnym powroŸe psn.  MGK

paklepy (SWM IV) Mzach; «odpadki w³ókna oddzielone podczas klepania lnu». 
  MK

pak³ak «grube zgrzebne p³ótno utkane z paku³» bl, Kult MW 316.  MK
pakowaæ (Z + lit) W Mr¹g i bl, psn; 1. «wk³adaæ coœ do walizki, kufra itp. w celu 

przewiezienia b¹dŸ przechowania» Olsz Mr¹g i bl: pomó¿ mi pakowaæ, bo za godzinê 
j×dê Tu³awki Olsz, KF, skšyña, tys muìo kufer, g¬e vesy lezo, tero f kufry ñikt ñe pako-
vaú, bo mo safºi, vitryny Miko³ajki Mr¹g; 2. «wk³adaæ, wpychaæ gdzieœ du¿¹ iloœæ 
czegoœ»: bobyœ [...] ju¿ ziancy nie pakowá³ tego torfu [o tabace] w twój rozwalony no-
chál W, Bar 102; 3. «powodowaæ znalezienie siê kogoœ lub czegoœ w niekorzystnej, 
k³opotliwej sytuacji»: bo nacjonaliœci tylo rozuniejo sweni szaloneni idea³ani pakowaæ 
nietylo naród ale ca³e pañstwo w szlamazel bl, KN IV 296; 4. «umieszczaæ kogoœ 
w jakimœ pomieszczeniu»: Chto worecka ni ma to go ³opstrofujó A i zaraz z s¹du do 
szanca pakujó psn IS LXIV 229.  PG

pakowaæ siê (Z + lit) W Nidz; 1. «wchodziæ gdzieœ energicznie, te¿: pchaæ siê» 
W Nidz: jek ‡idno to na dwoÅu tañcy¾i, a jek æemno, to do izby œe pakowa¾i Fr¹knowo 
Nidz, jeszcze ji ³on siê n×ma tu pakuje Tu³awki Olsz, KF; 2. «wynosiæ siê (obj. SWarm)»: 
veœ tfùí pyndel i pakuí œa stùnt W, SWarm 106.  PG

pakowny «pojemny, obszerny»: m×sz taki pakowny rukzak to mo¿esz jeszcze te 
ciep³e unteró³zy w³o¿yæ Tu³awki Olsz, KF.  MGK

pakta zob. pacht.
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paku³a (Z + lit + SWM IV, Fal PST) OWM; Gpl -ów O Szcz Wêg Pisz E³k 
Olc (-Ø O Olsz Gi¿); zwykle pl, sp coll; «odpadki w³ókna oddzielone podczas kle-
pania lnu; te¿ odpadki po czesaniu»: pakoúy to te, co odleco ot tgo lnu jäg go oklep¸o 
Malinowo O, pakuú – to co odlatuje od æerlcy jak œe tše Grabowo Mr¹g, jak cese na 
scotºaô pakuúy grube, a ted na æenºij to ñaúºe, a tedy üostaú len; z grubyô pakuúuf byúy 
ñeš, a s æenºiô to byúy púaôty pod dupe, a ze lnu do kosuluf i ñiæe, part rob´uny So³tmany 
Wêg, jak œe len cese to ji ze scotºi gêstej, ji ze scotki Åatºej leæi pakuúa. Z Åatºej to gruba 
pakuúa béñ¬e móŸiæ, a z gêstej to æenka Mieruniszki Olc, SWM IV s. 44, paklepœe abo 
pakuúi to jest jenoœæ, ale m mu‡i¾i pakuú Klebark Wk Olsz, s pakuúuf to mñeôy roi¾i, 
púaôty Lichtajny O, pakuúy to tedy poèšebujo do batuf – to ts s tj kòñ¬e¾i, to ñedobre 
Nida Mr¹g, pakuúy to ino dury pooptykaæ Unieszewo Olsz; ü paku³y cienkie, cieñsze, 
lepsze, mia³kie, mialsze, drugie, pierwsze, gorsze, grube, grubsze, lichsze.  MK

paku³ki (Z + SWM IV) Gi¿ Pisz, psn; «odpadki w³ókna po pierwszym czesaniu 
lnu»: pakuúºi to te æenºe, a kun¬el to grupsa Góra Pisz.  MK

pakunki? «paku³y»: postaw do tkania by³ z lnu a w¹tek z pakunków G¹ski Olc, 
P 6, 2.  MK

pal (Z + P + lit + SWMp) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl; 1. «ko³ek, s³up, dr¹g 
wbity w ziemiê – o ró¿nym zastosowaniu» lok. jw. i bl: súup – ºej grube, ºej æenºe to pole 
Rumy Szcz, to byúa taka na dvu palaô tak stojaúa i tedy to byúy taºe dva dronsºi, a tedy 
z ìeššôu pšyset tn ln, a tedy pšysúa æer¾ica Orzysz Pisz, púot: n×jprn¼j pššjdo pale, a t 
vzdúus to zr¬e Karwica Pisz, [¿uraw:] klucºa, súup abo pal, to üòn na tem je fest, to jest 
caúa studñò Rostki Pisz, œter pale postaŸone i na to púaôta poúoÅona i na to œano kúa¬e 
œe Skop Gi¿, mocsko to zabŸite palam i kañeñam pšúozòne Jedwabno Nidz, üob¼o – to 
keta duÞo, dugo i pòl ji to bñ¬e üubŸite (abo wbŸite), ji muœi t×m ôo¬iæ  zræ D Wólka Resz; 
2. «nazwa toni na jeziorze Œniardwy»: na pale G³odowo Pisz, JP XXXIV 295.  MK

palaruch zob. paraluch.
palarus, palarusz zob. paralus.
palary¿ zob. parali¿.
pal¹czka «o podwy¿szonej temperaturze cia³a, gor¹czce»: ròza to tak cúek 

cervòn üostañe, to taka ôoroba, tak vyÅuæi cúoŸeka – ñe? – tak krostañi, to ma palòncºe 
f sobŸe Snopki Pisz.  MK

palc zob. pelc.
palcaki (Z + SWM IV, Fal PST) Szcz Mr¹g Pisz E³k; 1. «czêœci jakiegoœ 

urz¹dzenia lub maszyny»: a) «ko³eczki, kliniki s³u¿¹ce jako zatyczki» Mr¹g Pisz E³k: 
to potem byúo snowano, taºe byúy palcaºi; ñisko ze dwoma tñi palcakañi, a wysoko 
to ze œtroma palcakañi Kwik Pisz; b) «zwê¿one, spiczaste koñce, zêby w kosiarce»: 
palcak – to g¬e ta kosa ôo¬i to take palce so, co ta kosa ñe¼y tym palcòma i¬e Kobu³ty 
Szcz; 2. «o narzêdziu do obrywania g³ówek lnu» Paprotki Gi¿, SWM IV s. 21.  MK

*palczaki zob. palcaki. 
palczasty «maj¹cy wyodrêbnione palce»: rçkaŸice jene palcaste, a jene caúkoŸite 

Skop Gi¿.  MGK
palec (Z + P + lit + SWM IV, SWMa, Fal PST, PorJ 62) OWM, Kult MW MP, 

psn; palic (poœw. tylko pl) OMzach Gi¿ Pisz (SWM podaje wspóln¹ lokalizacjê: pa-
lice, palce O Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz), Gpl -ów Mzach Mr¹g Gi¿ Olc i bl, Ipl -oma Szcz 
(-ami W Nidz Pisz Olc); 1. ogp OWM: palce jek od noèi, tak od rçºi Ryn Gi¿, rema-
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tysmus powkroncaú palce St Kaletka Olsz, dostaú po palcaô jak e ñe naucú, ruzgañi 
Jedwabno Nidz, palce: maúy, œredñi, g¬e Ìeæonek œe noœi, te üoba duze Snopki Pisz, 
pani zasiad³a do ko³owrotka, wdzia³a z³ote rêkaicki, a z pod ji palców wychodzi³y nitki 
scerne z³ote bl, Ma³ I 17, ü taºe koet, co pomalujo palce i lep, to ñe koet, poÅondna 
koeta ôúopa i tak dostañe Miko³ajki Mr¹g, ü krokwie by³y u góry z³¹czone za pomoc¹ 
zaciêæ zwanych „na nak³adkê”, „do boku” lub zaciêæ wide³kowych („na kamê” i „palec”) 
bl, Kult MW 168, ü nie dawno przedá³am konia i dostá³am trzysta sztérynaœcie z³otych 
– alem je prazie zdo³á³ ³obejrzyæ i ju¿ po nich – jekby w palce trzas W, Bar 48, ü fraz nie 
ruszyæ palcem Olsz zob. ruszyæ, ~ wytykaæ palcem bl zob. wytykaæ; ü palec d³oniowy, 
du¿y, gruby, srogi, wielki, ~ czwarty, pierœcionkowy, serdeczny, œredni, œrodkowy, trzeci, 
od pierœcionka, do pierœcienia, ~ ma³y, pierwszy, pi¹ty; üü «czêœæ rêkawiczki okrywa-
j¹ca palec»: reçkaŸice s palca‹i Purda Olsz; 2. «czêœæ jakiegoœ narzêdzia lub maszy-
ny»: a) «ko³eczek, klinik s³u¿¹cy jako zatyczka» OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: tedy 
pšyjdo taºe pa¾ice, co na ñe bendo pšekúadane te ñitºi ze špulof. Te pa¾ice bendo fšystºe 
vbŸite v jedno œæane úu snovadúuf, tylko co ætery bendo úu gury, a dva ñisko Skop Gi¿, 
SWM IV s. 103, ºed ta üosnowa pi¬e na krosna enœæu÷ ñi ma, tlko sò tr palce, to 
i¬e tam i sam Bredynki Resz; b) «zwê¿ony, spiczasty koniec czegoœ, czêsto zakrzywio-
ny»: motka jest šeroka a krapa to ma tši palce Szczytno, palcak – to g¬e ta kosa ôo¬i 
to take palce so, co ta kosa ñe¼y tym palcòma i¬e Kobu³ty Szcz, palce so pškrencone, 
cob fest tšmaúo, otkúadñica £ajs Nidz.  MK

palemka dem i hip «palma»: A ja ma³e dziecie, jak me widzicie, Palimkie w rynku 
nose, Pana Boga prose, Aby mi by³ scodry i da³ rozum dobry psn IS III 456.  MK

palenie (Z + P + lit) W Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc; forma rzeczownikowa czas. 
paliæ: 1. w zn 1 lok. jw.: dšÅazèi, esce üony œe dranºi nazyva¾i, ucyvo to sroèi kavaú 
do paleña Budki Olc, ko¸ert, ta tu ñisko do pop¸oúu, co pop¸òú spada, no to do 
palña, ja ìm, to nazyvajo rosty Lisaki Pisz; 2. w zn 2 Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz: 
tubaka na nos i do palana, kturo pa¾i¾im ÷ ÷ej÷kaô Purda Olsz, jek poš¾i do karèmy, 
to tedy Åonda¾i do jeœæa, do Ìiæa, do paleña N Kaletka Olsz; 3. w zn 5 Szcz Pisz: do 
k×fei dròmel paleña: tu œe syÌe jenc‹eñ abo pseñicy, co kto ôce, i œe krynæi na ogñu 
i zbrunatñeje taºe fejn Rostki Pisz.  MK

palenisko (lit + SWM II) Olsz Nidz E³k; «miejsce, gdzie pali siê ogieñ»: 
a) «w kuŸni» Nidz E³k; b) «w piecu kuchennym»: wygarnij popsió³ ji gruzy z p×leniska 
Tu³awki Olsz, KF.  MK

palerowaæ siê «byæ podwi¹zywanym, podpieranym palikami»: Nie wsystkie sady 
ksc¹, Co siê paleruj¹ psn, Kolb 274. (Od nm Pfahl).  MK

Palestka «nazwa pagórka» Jedzbark Olsz, Sien 278.  MK
palet? «wierzchnie okrycie mêskie, rodzaj p³aszcza»: taºe seroºe, palet to suk-

man abo zakrok muzi¾im D¹brówka Pisz.  MK
paletko «wierzchnie okrycie damskie»: Þimo nò to ts ñe¾i te taºe paltºa Myszki 

Pisz.  MK
paleto (Z + SWM XII, KMW 81) OW Mr¹g Gi¿, palto (Z + SWM XII) Nidz 

Gi¿ Pisz E³k; «wierzchnie okrycie mêskie (te¿ damskie); rodzaj p³aszcza»: sukman to 
muwŸi¾i na palto, gruby ôúopsºi sukman Narty Nidz, taºe sroèe palto to sukman mòìi¾i 
abo zakrok mòìi¾i D¹brówka Pisz, ôúop ñoú ibercjer, palito, a bŸaúºi majo mantle 
Konopki Wk Gi¿, ÷tedy ÷artuô naúoÅe, palto, epek do reçºi Nidzica.  MK
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paletur? «wierzchnie okrycie mêskie, rodzaj p³aszcza»: palitur Grom Szcz, SWM 
XII s. 51.  MK

palgert (Z + P) O Szcz; «rodzaj prezentu z okazji chrztu dawany dziecku przez 
rodziców chrzestnych»: przy tem listce [= liœcie] by³ zwany palgert, to by³o na niem 
anno³ek, podobny wyrob ze wosku, ma³e take dziec¹tko, a 4 mêsze [= mniejsze] w kwia-
tach malowanych, i w te pude³ko k³ad³y gotowkê Klon Szcz, P 5, 63, i to by³y tak zwanie 
palgerty w pude³ku byja³em ib, 62. (Nm Pfahlgeld?).  MK

palgertowy przym. od palgert: i tak samo darowali i gotowkê i listy palgertowe ze 
prezetamy Klon Szcz, P 5, 63.  MK

palic zob. palec.
palich «o palaczu papierosów»: jo ñe jest pa¾iô, bo ja ñ mam smaºi, mñe jest 

gÅe¸em p×¾iæ Rybical Gi¿.  MK
paliæ (Z + P + lit + SWMp, SDO) OWM, psn; praes 1pl palim O Mr¹g Gi¿, praet 

1sg ja pali³ bl, 1pl palilim W, fut 1sg bêdê pali³ bl, 3sg bêdzie pali³ Olsz Mr¹g Gi¿ i bl, 3pl 
bêd¹ paliæ Mr¹g; 1. «spalaæ coœ dla uzyskania ciep³a; rozniecaæ, podtrzymywaæ ogieñ; 
ogrzewaæ, opalaæ» O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: ko‹inek ze staryô ôatuf, dref-
ka pa¾i¾i Purdka Olsz, f koñiñe pa¾i¾i drazgañi DŸwierzuty Szcz, moÖºi ÷spaæ i gñeœæ, 
ºed zaèna ºisaæ to ÷ p¸ekarñiku p×¾iæ Grabowo Mr¹g, u nas i dvu¬stego èfartgo to 
Jo¾ana teš œpœeva¾i i p×¾i¾i [ognisko] Myszki Pisz, w Ÿime jo ÷ Ìecu pole Wydminy Gi¿, 
posúa na tertak kory zeraæ, aby ñaúa cem pa¾i £ajs Nidz; 2. «wdychaæ dym z trzyma-
nego w ustach pal¹cego siê papierosa lub fajki» OWM: co druga koeta pa¾i paÌeros 
Miko³ajki Mr¹g, tubaka na nos i do palana, kturo pa¾i¾im ÷ ÷ej÷kaô Purda Olsz, òn buú 
dúusse case ôor, za Ÿele p×lú Rybical Gi¿, ja Ÿele ñe pale od mœlof Pañska Wola Gi¿; 
3. «spalaæ coœ dla uzyskania œwiat³a; mieæ zapalon¹ lampê; oœwietlaæ» OW Nidz Mr¹g 
Gi¿ Pisz: Ìitrul ne byúo, to prgle po¾i¾i Gady Olsz, ptrjòlko, Mazur ptrjolko palo, ñe 
na÷to Gardyny Nidz, ale ja lampa pa¾iúam, ja ñe zadmuônuúa juš lampy Butryny Olsz, 
tero ñi ma lampy dobry i ñe palom Krutyñ Mr¹g; 4. «niszczyæ coœ ogniem; puszczaæ 
z dymem» Nidz Gi¿ Pisz E³k i bl: trawe p×¾i¾i, to gromade poñiscy¾i Szczecinowo E³k, to 
ta poìedaúa, co taºa jest plaga [o stonce ziemniaczanej], to tru¾i i pa¾i¾i, to te kartofle so, 
ale maúe, bo te ruzèi Ÿelune zje¼o Pañska Wola Gi¿, Tam wsie, domy, zbo¿a i gumna palili, 
Poniek¹d koœcio³y, w popio³ obrócili psn IS XLIII 169; 5. «pra¿yæ, upalaæ; wypalaæ» Resz 
Szcz Mr¹g Pisz E³k: ja pšòd tom pa¾iúa jencñeñ Myszki Pisz, Polak pšinòs ¾iter šnapsa 
– a Polaºi šnaps roi¾i sañi, palo go i onaco E³k, ceg³e sami robilym i palilym Stryjewo 
Resz, P 1, 5; 6. «piec, dopiekaæ gor¹cem» Olsz Nidz Gi¿ Pisz E³k: teras tak súòçko pa¾i 
Zalec Gi¿, ü kònsºi gnòj pššet ñisko nat b´elò, bo pa¾i Sajzy E³k; 7. «wywo³ywaæ uczucie 
piek¹cego bólu»: klumpy, súojºi cy tensufºi, to mñe pa¾i i ñevygodñe Szczecinowo E³k, 
beúô, belan ºed ñedobÅe, ºed jodúo ñe ôce súuôaæ: pal æe w belan S¹dry Gi¿; 8. «spalaæ 
coœ dla uzyskania dymu do podkurzania pszczó³ przy podbieraniu miodu» O Szcz Gi¿: 
pscolaš tako fajºe pa¾i, pròôna naspœe, tag dmuôa i to dyñi Szczytno, ºedy on fjfºe 
po¾i, to [pszczo³y] ñe gryzo Skop Gi¿; 9. a) «biæ, uderzaæ»: pal go v úep Strzelniki Pisz; 
b) «mówiæ œmia³o, wprost, bez ogródek»: pál¹ z góry prawda w ³oczy, ¿e sia á¿ serce œnieje 
W, Bar 43; pal¹cy (Z + SDO) O Olsz Szcz; im. wsp. odm.: 1. «o glebie: nieurodzajna, 
piaszczysta, przepuszczaj¹ca wodê, taka, na której roœliny usychaj¹» O Olsz: palònca 
Ÿemña to taki ¾iôy pœosek to jek pšij¬e gorònco to fšisko sp×¾i [...], za úuñsºego roku to 
œe kartofle ugotovaúy na æepúo Olsz, SDO 103; 2. «jarz¹cy siê, p³on¹cy»: kúobuk – to 
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taºe opo‡adañe mazursºe: kúobuk abo znak – abo ogeñ paloncy, w noci ted òn znoœi 
tajemñe Szczytno, palonce smolne fakle na daôy Barczewko Olsz; palony (Z + P) OW 
Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k; Nsg n -e O Resz E³k, -o Szcz Gi¿, praet z podm. uogóln. ze 
s³p. O Gi¿, bez s³p. Szcz; im. bier.: 1. w zn 1 O Resz Szcz: na blaôa¾ byúo dobre, co jus 
uºisaúo, to juz byúo palune f p¸ekarñiku i fsa¼ane Lipowo O gm. Waplewo, ü palono 
ogen z drewa Klon Szcz, P 5, 7; 2. w zn 3: jeden gr×ú  jeglju ñaú œfcòma p×lonm D³u¿ki 
O, UAM, dÅazèa, prgle rob´òne i búo palòno Zalec Gi¿; 3. w zn 4 O Szcz: jäk bú pa-
lone te trup, to daú mñe woúaæ Ostróda, to by³o tak samo szabrowanie i tuczenia mebli 
i palono w piecach, to robili niemieckie wojsko Klon Szcz, P 5, 19; 4. w zn 5 W Szcz Mr¹g 
Gi¿ Pisz E³k: ka÷ej z jencñeñu, palona i ñepalòna – syrowa Nida Mr¹g, smoúa poluna 
s takô karpuf smòlnyô St Kaletka Olsz, poèontkowo to ñe wpala¾i, usôúa na súoncu, to 
búa srowa cegúa, a palono cegúe to mozna Ÿeœæ Gawliki Wk Gi¿, ý úaŸña: pœec, kañeñe 
tam bydò palòne i woda by¬e lanò Krzy¿any Gi¿.  MK

paliæ siê (Z + P + lit) OWM i bl, psn; fut 3pl bêd¹ siê pali³y bl; 1. «spalaæ siê, 
p³on¹æ; byæ trawionym przez ogieñ, ¿ar, wysok¹ temperaturê» OWM: jeg¾ina i ôoina, 
maæica to œe pa¾i jak súoma Œwiêtajno Olc, za mnò p×luú œa íedan kadik GryŸliny Olsz, 
Stef JPW 10, w ñe¬ele na Ÿecur moja izba pa¾i œe, us ruzne kšyze na mñe pšysúy G³uch 
Szcz, juš ša pa¾i moja obleèka, Þiaúa na knagaô Butryny Olsz, tak przyszed do jenego 
lasu i w tym lasku ognisko sie pali³o Purda Olsz, BWM 44, ³on zaœ w psiekle sia pali psn 
IS LXIX 243, ü ºisovo – to je ka‹ukovo Ÿeño, ¬e œ p×¾i – to palònco Kalwa O, ü go-
spodašš œe pa¾i, caúa obora Szczytno, ü impers zacúo mñe na onym pœecu pomaúu tsœæ, 
bo puºi œe pa¾iúo ÷ pœecu búo æepúo, ale jak pšestaúo e p×¾iæ, to mruz gotow Jab³onka 
Nidz, jäk œe p×¾i, to i¬e púoñe Rostki Pisz; 2. «p³on¹c dawaæ œwiat³o, œwieciæ siê» O Olsz 
Mzach Gi¿ i bl: a v Òn Zadun to zakrl mogú bÞ×úm, n×Ÿenc bÞaúm kfatkuma 
ustrojil i œfce œe p×lú D³u¿ki O, UAM, knot tšeba búo wœrubowaæ trosºe, co jasno œe 
ma pa¾iæ Ryn Gi¿, ü ÷atúo p×¾i e Wydminy Gi¿; 3. przen «rumieniæ siê» Olsz Szcz: 
ze wstydu ci siê lice p×l¹ Tu³awki Olsz, KF; 4. «jarzyæ siê, œwieciæ w³asnym blaskiem»: 
œ‡et¾iºi, te co œe pa¾i Szmygwa³d M³ O, ü tam pali siê skarb bl, Wis³a VI 183; pali siê 
impers (Z + lit) O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl; «o powstaniu po¿aru»: jak œe po¾iúo, 
spa¾iúo œe weçkšo èeœæ ot tyj ÷i Kajkowo O, b´i¾i tym kanonam i ot tyô granatò÷ œe 
pa¾iúo Bartki Nidz, ü to muœi œæ na üu¾ice i kšykñe: œe pal! Myszki Pisz, ü fraz nie pali 
siê «nic pilnego, nie ma siê co spieszyæ»: pomaluœku, toæ to siê przecie nie pali, musimy 
siê przecie zastanowziæ nad wsystkiemi rzecami bl, Ma³ III 91.  MK

palid³o (Z + lit + SWM IV) W Nidz Mr¹g Gi¿ Olc; 1. «materia³ do palenia, 
opa³» W Nidz Mr¹g Gi¿: jo œe Ÿim boje, ale p×ldúa m×m doœæ Mazuchówka Gi¿, ja tu 
w Wdñinaô ¸o¬uú do škoú, ja muœaú jeden rok paœæ co matce co zaroiúem pa¾idúa, 
zboza, to Ìeñæ ‹eœunc ñe ôo¬iúem bes lato Wydminy Gi¿; 2. «o papierosach? o pa-
leniu papierosów?»: a jo te pa¾idúo Rybical Gi¿; 3. «coœ pal¹cego siê, tl¹cego siê»: 
ukúadúam e spaè, leÅa iúeèka, tak ‹i jeko smrut za taºm pa¾idúem Butryny Olsz; 
4. «o miejscu do suszenia lnu» Gajrowskie (om. Gierówka) Olc, SWM IV s. 28.  MK

palik (Z + lit) O Olsz Nidz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz, psn; 1. dem w stos. do pal w zn 1 
lok. jw.: to taºe jek púutno dúuèe búo, to taºe zrobÞi¾i z bokuf taºe, taºe no taºe jaftºi, 
ji potym taºe p×¾iºi, tak búo úadne væuçgñente, prosto, na kuncaô i z bokuf i zavd 
po¾ivane, po¾ivane búo, co bŸ×úe búo D³u¿ki O, UAM, leszki, gdzie ksi×tki rosn¹, 
³ogrodziwa p×likami Tu³awki Olsz, KF, fundament: pšy¬e ‹ešanka cementov×, ftedy 
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ben¬e f te ròfºi sypane, aš do tyô jek fundament jes vyšykovany, pšydo desºi, po¾iºi bÞite 
Jedzbark Olsz, te pa¾iºi v draaô to scble, druèe majo Ÿelazne, ale naìencej to sceble 
Œwignajno Wk Mr¹g; 2. pl «s³upki pionowo osadzone w p³ozach sañ, tzw. stramy» 
Snopki Pisz, MAGP II s. 16; 3. «nazwa toni na jeziorze Œniardwy»: dva tòne na pa¾iºi 
G³odowo Pisz, JP XXXIV 294.  MK

palinocka (Szyf zw³ + Szyf ZOW) Gi¿ E³k Olc, Kult MW AS; «noc œwiêtojañska; 
te¿ o ogniu palonym w tê noc»: informatorzy mówi¹, ¿e jeszcze w czasach powojen-
nych pali³o siê ognie na „palinockê” bl, Szyf ZOW 68, w wigiljê œwintego Jana palono 
palinockê, to siê beczke po smole stazia³o na s³upœe i pali³o siê Olecko, Szyf zw³.  MK

palma (Z) Olsz Pisz, psn; zwykle pl «m³ode ga³¹zki z kotkami œwiêcone 
w koœciele katolickim w Niedzielê Palmow¹; sp o ga³¹zce drzewa palmowego»: 
gaúùíski s puŸami nazivaíù œa úu n×íu palmi W, SWarm 130, ryno ÷ pœerše œ÷ento to 
kroÌi¾i wodo, te palmy umoco w wo¬e i tak jek ôto w úozu to kroÌi¾i Zdory Pisz, bÅeŸina 
ma palmy Br¹swa³d Olsz, Córka syiuñska palmy i ga³unzki œciele A ja zaœ syrdecne 
psalmy zaœpiwam w koœciele psn IS III 456.  MK

palmowy (lit) Olsz; Palmowa Niedziela zob. niedziela w zn 1.  MK
palowaæ (PJPAN XLVIII) Olsz Mzach Pisz; «uwi¹zywaæ byd³o do pala na pa-

stwisku».  MK
palto zob. paleto.
paltot «wierzchnie okrycie mêskie, rodzaj p³aszcza» Kowale Oleckie, SWM XII 

s. 51.  MK
paluch (lit + SWMa) Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc, psn; aug w stos. do palec 

w zn 1: paluôy to je te same co palce, to na druèego casem mòŸo: ten ma duzy paluô 
abo gruby paluô Mieruniszki Olc, SWMa 40, ü j× ci zar× d×m po paluchach Tu³awki 
Olsz, KF.  MK

paluszek (Z + lit + SWMa, PorJ 61) OW Nidz Mr¹g Pisz E³k Olc, psn; 1. dem 
i hip «palec w zn 1» OW Nidz Mr¹g Pisz Olc i bl: palušek to je u ¬eæuka, a ten tutaj 
to maúy palec œe nazyva Biesowo Resz, SWMa 44, A ty drogoleñcu chocbyœ zgodnó³ 
I nazgodnó³ To nie zgodnies, na chtórnym palusku psn, LitLud 68; 2. pl «o garstkach 
czystego w³ókna lnu» Pisz E³k: z‡ijek to seœæ palusko÷ Orzysz Pisz; 3. «o roœlinie 
str¹czkowej peluszce»: paluszki Olsz, PorJ 61, 362.  MK

pa³a (Z + SWM X) Olsz Nidz Mr¹g Pisz; 1. aug w stos. do pa³ka w zn 1 Mr¹g 
Pisz: mu´em: iœæ na gúuô, to te rb uduso, taºe múoty majo, a ñe to tako paúe – šlage 
Zgon Mr¹g, SWM X s. 60, ü przen se lu¬e wròæi¾i to dosta¾i paú, jek œe powraca¾i, 
mñe Pan Bòk obroñiú, ja ñe dostaúam Pisz; 2. «t³uczek u stêpy» Olsz Nidz: paúa – to 
œe túukúo ÷ st¹mÌe taºe korto Przykop Olsz.  MD

pa³ac (Z + P + lit) OW Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; ogp: dwur to tn paúac, co pan 
œe¬aú Waplewo O, do nowgo paúacu, g¬e Kajzer ˆilem druèi ñeskaú Ryn Gi¿.  MD

pa³aæ «¿ywiæ silne uczucie»: I üona go tak¿e niezmiernie kocha³a, I wielk¹ mi³oœci¹ 
ku niemu pa³a³a psn, LitLud 89, tutejsi polacy, ktorzy dobrze znali litwinów skorych do 
rabunku, morderstw i zabójstwa, lêkali siê bardzo o swoje ¿ycie, widz¹c, jak¹ nienawiœci¹ 
pa³aj¹ oni do polaków Dywity Olsz, P 4, 51.  PG

pa³¹czek (Z + lit + SDGW) OWMzach Mr¹g Gi¿ i bl; 1. «w cepach: drewniane 
obicie dzier¿aka, mo¿e te¿ bijaka (obj. KN)» OMzach Gi¿ i bl: tu pšñ¬e taka kapa ze 
skur na bŸijak – a na ¬erzak to pšñ¬e paúoncek taºi – wèent, z drewna, prowosºem 
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obŸit Fr¹knowo Nidz; 2. «pa³¹k w zn 1» OWMzach Mr¹g Gi¿ (SDGW podaje wspóln¹ 
lokalizacjê: pa³¹k, pa³¹czek Olsz Mzach Mr¹g): paúoncek, cob lepœi zbŸeraúo Fr¹knowo 
Nidz; 3. «o dulce»: paúuncek, co na kna¼e œe¬i Jab³onka Nidz.  PG

pa³¹k (Z + SDGW) OWMzach Mr¹g Gi¿; -³êk Gi¿; 1. «wygiêty prêt przy ko-
sie s³u¿¹cy do odk³adania pokosu» OWMzach Mr¹g Gi¿ (SDGW podaje wspóln¹ 
lokalizacjê: pa³¹k, pa³¹czek Olsz Mzach Mr¹g): jak zboÅe to lepœi otkúada zboÅe 
paúoçºem; paúoçk ben¬e na koœisko pšysa¼ony, goúo koso tak ñe otkúada Szmygwa³d 
D O, trave œe œece, Ÿito s paúòçºm Waplewo O; 2. «wygiêty prêt ¿elazny lub drewniany 
czêsto s³u¿¹cy jako uchwyt» O Nidz: koš s paúòçºem, taºi paúuçk, nu ñe? Kajkowo O, 
UAM, wmborek to mò´i¾i na taºe drewñane i taºi drewñany paúòçk ‹aú Bartki Nidz, 
i jest i rencna zaga z paúoçºem i œlebzaga dúuga Fr¹knowo Nidz; 3. «rodzaj obrêczy, 
na której jest rozpiêta sieæ rybacka» O Olsz Szcz: kúòña – by¾i v šÅekaô i v jeŸošÅe, g¬e 
jeden paúoçk, vorek f tyle i tutaj ten ºij do popyôaño Swaderki O; 4. pl «o pn¹cych siê 
krzewach?»: mur, zarosúo búo, paúçºi taºe Skop Gi¿.  PG

pa³êk zob. pa³¹k.
pa³ka (Z + P + lit + SWM X, Fal PST) OWM, psn; 1. «gruby kij, zwykle têpo 

zakoñczony, czêsto s³u¿¹cy do g³uszenia ryb (niekiedy okuty)» OWMzach Gi¿ Pisz 
Olc i bl: ze w Wilbarku to by³o oko³o 100 rodzien, a tak samie niemcy, byliszmie sie 
pa³kami, kijami, chto cem mog³ Klon Szcz, P 5, 5, na íedni œæañe Ÿidaæ navet gumo-
vo poúka s pšimocovanam na kòncu Ÿelazam Sz¹bruk Olsz, KN III 212, jak bú g¬e 
æenºi lut, to m bra¾i paúke i ôo¬i¾i na gúuôi... to ‹e¾im šlage taºi dre´an múot, co tak 
mozna bŸiæ, to œe rb zagúus, to oñi spúno do gur beúºem i ted dure vtñe i jo wŸuñæ 
to rbe Rybical Gi¿, SWM X s. 60; 2. «kwiatostan niektórych roœlin» Mzach Gi¿ Pisz 
E³k: te paúºi co majo, to jo nazywajo tššæina Pogubie Tylne Pisz, tmutºa – ma tys taºe 
dúuèe paúºi Ogródek E³k; 3. «narzêdzie kowalskie (rodzaj m³otka) u¿ywane przy 
podkuwaniu koni» Olsz: a tedy œe vezñe k¾inge i p×úºe i vtñe œe kopto Pokrzywy Olsz; 
4. «¿elazny dr¹g ³¹cz¹cy m³ockarniê z kieratem»: štyçe – to ta paúka tutej Ÿelazna 
[odp. na pyt. kwest.] Skorupki Gi¿; 5. «rêczny przyrz¹d do ³amania lnu» Kanigowo 
Nidz, Fal PST I 203; 6. «o t³uczku moŸdzierza»: [opis moŸdzierza] to búo tes taºe 
Ÿelazne  – to taka paúºa maúo, to búo moœon¼owe – zoúte Zgni³ocha Nidz; 7. «jeden 
z ko³eczków przy górnej poprzeczce snowade³» Grabnik E³k, Fal PST I 204; 8. «par-
tia, gromada (obj. KN)»: úot ti sämi p×úºi Labuszewo Szcz, KN I 315.  PG

pami¹tka (Z + P + lit) OWM, psn; 1. «przedmiot, znak przypominaj¹cy kogoœ 
lub coœ» OWMzach Mr¹g Olc: m×m po moi matce tako pamñontke Biesowo Resz, 
[o rysunku] to jes pañontka s÷ojej múo¬ensºej pracy Olecko, stacje w koœciele band¹ 
pamni¹tk¹ po niam W, Bar 76, ü fraz daæ pami¹tkê O zob. daæ w zn 16; 2. fraz na 
pami¹tkê a) «jako dowód pamiêci» WM i bl: na pamnontke matka m daúa Skajboty 
Olsz, ftedy œlejer [«welon»] ty múody byñ¬e zvaluny, nastarsa druôna sôova na pañuntºe 
Ruska Wieœ E³k, b) «jako upamiêtnienie, uwiecznienie czegoœ» W Nidz Gi¿ Pisz Olc: 
tynca – to Pon Buk doú na pamnontke potopu i na tyn znak Pon Buk doú tynca, co 
juš potopu ne byn¬e Wilimy Resz, td dal na tm mnejscu kouú postaÅiæ, ôturny na 
îiejš ¬ñ na pamnòntke stoji D Wólka Resz, ü Wiœniewskiemu zosta³ na pami¹tkê ten 
znak od butelki na liwym policzku G¹ski Olc, P 6, 10.  MK

pami¹tkowy 1. «bêd¹cy pami¹tk¹»: to je pamn¹tkowy ³obr×z po mojech rodzicach 
Tu³awki Olsz, KF, tak samo i szlubnie pana modego i modej bylie wijanki z merty i welon 
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szlubny i modego stanska z mert¹ i po bokach by³[y] szk³a z lustrem obstrojonie i gwazd-
ka po boku, ze by³y barzo ³adnie i pami¹tkowe Klon Szcz, P 5, 63; 2. «poœwiêcony 
przypomnieniu jakichœ dawnych zdarzeñ czy obyczajów»: doma to pañentam, to byúa 
uzywana, i rogac taºi byú sôowany, bywa¾i taºe pañontkowe dñe Cybulki Gi¿.  MK

pamiêæ (Z + P + lit) OWM, psn; 1. «zdolnoœæ umys³u do przyswajania, utrwa-
lania, przypominania sobie» OWM: üun tak ma v gúoìe, üun ma pamñeæ N Kaletka 
Olsz, tlo lat co mom, to juš pamñeñæi ñi ma Åadnej Gi³awy Olsz, œiúa pœiæ to ñidobÅe, jo to 
œiúa ñi moge, bo pamñeñæ mam ¾iôo Nawiady Mr¹g, duzo œe zabacúo, to ñe pšpañentas, 
¬iœaj lata stare, to i ¬eæiñska pañeñæ Zdory Pisz, ü w mojej pamiêczy by³y najgorsze lata 
1895–96 nieurodziaj, ¿yta tylko dla zasiewu i ma³a iloszc dla chleba Stryjewo Resz, P 1, 
4, Kilkoro drobnych ³osta³o mi dzieci Matko najœwiêtsza miej¿e nas w pamiêci psn IS LI 
189, ü ale to zaras na pamñeñæi ñe œe¬i, bo cúo‡jek na staroœæ okoúowaæeje Gardyny 
Nidz, jo o kowalu ja troôem ‡e¬aú, ale ‹i to jus usúo s pa‹eñæi ib, jek muŸem na to? Ñe 
moèe do pañeñæi pšiœæ Fr¹knowo Nidz, ü za mojej paññæi uš œšpm ñe Ån¾i Zezuty O; 
2. fraz œwiêtej pamiêci «zwrot wyra¿aj¹cy szacunek wobec osoby zmar³ej»: v kfíetñu tgo 
roku (1928) rozestoú œa s tam œfatam po dúugi i æaíški ôorobŸe œfanti pamñañæi IandÅí 
Samulofski z Gèfoúda na Varmñiíi Sz¹bruk Olsz, KN III 212; 3. fraz przyjœæ do pamiêci 
Szcz zob. przyjœæ; na pamiêæ (Z + lit) OWMzach Mr¹g Pisz, psn; 1. «dok³adnie, 
dos³ownie, tak ¿e mo¿na odtworzyæ bez pomocy tekstu» OWMzach Mr¹g Pisz i bl: òn 
soje tak vrojiú juš na pa‹ñæ, co un tako Åvo: proe pšœæ jutro na vesele do tgo i do 
tgo tak ji tak, p×nstfo bñ¬e zaprošune tutaj, cob panstfo pššúo o tj go¬iñe na vesele 
Kajkowo O, UAM, w nocy jäk mu taka panna muÞiúa, co tam jaºeœ ÷ersyºi nakazaúa 
z Bib¾ji, to on reno ÷staú i muk us na pa‹enæ Jab³onka Nidz, maúo moge na pañeñæ ja iô 
[piosenek] tera ñe dotšymyvaúa v gúoŸe Weso³owo Pisz, patrzcie to musiwa siê na³uczyæ 
na pamnêc Tu³awki Olsz, KF; 2. «bez dostatecznego rozeznania, na œlepo»: nie mog³ 
mie dobrze odnalezc, bo we rwowie nie mog³ mie odnalezc, tylko na pamiêc z karabi-
nu strzela³ Klon Szcz, P 5, 50; z pamiêci «bez pomocy tekstu»: ja tak ´m, s pañêÑèi 
Wiœniowo E³ckie, u nas to tlo Bib¾ijo to kœonc pšecta tekst i potem k×zañe tak s pañeñæi 
rozgaduje NiedŸwiedzi Róg Pisz.  MK

pamiêtaæ (Z + P + lit) OWM, psn; praes 1pl pamiêtawa O Olsz Nidz i bl, imp 2pl 
pamiêtajta W Pisz i bl, fut 3sg bêdzie pamiêta³ Szcz Mr¹g; 1. «mieæ zdolnoœæ przecho-
wywania czegoœ w pamiêci, mieæ coœ w pamiêci, przypominaæ sobie» OWM: jak m×m 
nazwa, teras e jus, pañeñæ súaba, e ñe pañenta jak nazwaæ Polska Wieœ Mr¹g, no to 
ty moze lepœi pañentaš, bo ja zaras zabace wnet Szczytno, matka ješèe to œpœevaúa i ¬otºi, 
ale kto ter×s pa‹ento Purda Olsz, fpšut, jek ja pañentam, to v ize f puúaÌe byúa dura 
Wojnowo Mr¹g, jekby œe tak pomyœlaúo, Þe ktoœ za polsºim súovem ben¬e badaú, toby 
œe ìencej pamñentaúo Szyldak O, [urzêdnik] mò‡i: dobÅe, ale pa‹entajæe zebœæe druèe 
r˚as ñe pšiôo¬i¾i ÷ tej spra‡e do mñe Hejdyk Pisz; 2. «braæ pod uwagê, liczyæ siê z czymœ, 
zwa¿aæ na coœ» Szcz i bl: Na co wy, mieszkañcy pruscy, pamiêtajcie, Upornoœ[ci] wasych 
i z³oœci przestañcie psn IS XLIII 169, ñe byn¬eš gÅyèna, stateèna – to pa‹intaj £atana 
Wk Szcz; 3. «dbaæ, troszczyæ siê o kogoœ» Szcz i bl: O sierotach pamiêtaj¹, Sierociñce 
urz¹dzaj¹ psn IS XXVI 99, mowi³, ze bêndzie stale o mie i mojej rodzienie pamiênta³, zeby 
ma³a za to wynagrodzienie ja i moje rodzienia Klon Szcz, P 5, 35; pamiêtaj¹c im. wsp. 
ndm. w zn 2: Bo choc jo ji i narobziu³, To jo jó wziójœæ musza, Pamniantajónc na ji ¿a³oœæ 
I na moja dusza psn Stef I 71.  MK
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pamiêtanie «pamiêæ»: ü pšyôo¬i¾i za polsºej grañicy roboæon¼e to wejæe jek za 
mojego pañentaña Mojtyny Mr¹g.  JZ

pamiêtliwy (Z + P) Olsz Szcz; «maj¹cy dobr¹ pamiêæ?; d³ugo coœ komuœ 
pamiêtaj¹cy?»: jo ñe jestem taºi pa‹ent¾ivy; ja byú ôúoÌec ot œedem lat Warka³y Olsz, 
üuno je pa‹êt¾ivo kobŸeta St Kaletka Olsz.  MGK

pamiêtnik «spisane wspomnienia»: napisa³em mój ¿yciorys – Pamiêtnik jako po-
lak z Warmji i oddajê do Instytutu Mazurskiego... na ul. Wojciecha Kêtrzyñskiego Dywity 
Olsz, P 4, 1a, ü przen pamnontnik za nech jest nahse zerce Wa³y Nidz, P 9, 1.  MK

pampuchy (Z + SWMp) O Olsz; «racuchy»: pampuôy (raèuôy) ôlep, kuô, moçka 
rÅanno to je ze Åita Szmygwa³d D O. (Nm Pfannkuchen).  PG

pampuzie (lit + SWM XII) Olsz, psn; «miêkkie pantofle domowe, bambosze»: 
b×pce zavdi Ÿimno v nogi, úùna navet v domu ôo¬i f pampuŸaô Olsz, SWarm 106.  PG

pamroczek hip? «zmierzch»: súuñce zaôo¬i – pamrocek, mrok Maldanin Pisz. 
  UDK

pamrok (Z + SWM VI) OMzach Pisz; «zmierzch»: vyjeôa¾im f pamroku, ñe búo 
zaras pracovano Jab³onka Nidz, ü fraz pada pamrok Pisz zob. padaæ w zn 1.  PG

pamroka (Z + SWM VI) OMzach; «zmierzch»: pamroka œe robŸi Gardyny Nidz, 
ü fraz pada pamroka O zob. padaæ w zn 1.  PG

pamsa? «siod³o»: œodúo ono ñaúo nazsko pamsa – bz drewna, skuano búo 
 ñaúa podusºi Maradki Mr¹g.  MK

pan (Z + P + lit + SWM VI, VIII) OWM, psn; Dsg  -oju O Olsz Mr¹g Pisz, 
-owiu Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl, -owi O Olsz Mzach Mr¹g, Lsg -e Gi¿, NApl 
-y OW Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl; 1. «mê¿czyzna – forma grzecznoœciowa stosowana 
podczas mówienia o mê¿czyŸnie lub przy zwracaniu siê do niego, u¿ywana»: a) «sa-
modzielnie» OWM: to zeby tak poby¾i te pany s pare dñi, to by œe ròznoœæi wyüuc¾i 
Myszki Pisz, pano¾Ÿe, mu¾Ÿe, jek do mñe pši¬eta, to m pšiñeœta ôleba, jo ñe mom ñic 
do jeœæa Lipowo O gm. Waplewo, pššiset do ñego i mò´i: pañe, pšedajæe ‹i tego psa 
Szczytno, kupœec muŸi: ja ÷šistko mam, co panu ino potšeba Gardyny Nidz, tego ñe 
bace, ñe ́ em, ñe moge pano´i po´e¬iæ Nida Mr¹g, ü gìastka leæi bes caúe ñebo, to duša 
¬eæi ñeôšèonô „jakeœ pan to boñæ œfant Jan, jakeœ panna to boñæ œfänto Anna” Butryny 
Olsz, ü panie, proszê pana «jako rodzaj wtr¹cenia»: jaºem pšijeôaú, pañe, z uæeèºi, 
tom ty¬eñ w domu buú M¹cice Szcz, a fpšòt to ºed una dostaúa marºe oemîeœunt 
feñiguf na ¬ñ, to duôno, pañe, pošúa do robot Kajkowo O, UAM, pšejiz¼aúa, pañe, 
ze s÷ojo còrko – büo tu, pañe, Rusºi by¾i, to üona tu ojiz¼aúa te tereny ÷šistºe Bartki 
Nidz, bo w doma, proše pana, tylko po polsku my gada¾i Olsztyn; b) «w po³¹czeniu 
z innym rzeczownikiem pospolitym lub innym okreœleniem, czêsto w tekstach we-
selnych i obrzêdowych» OWM: ìeš co ja za jeden, jo jest pan ÅerŸñik Smolonek O, 
Dobry dzieñ wam panie wójcie Cechy œlijcie ä nie stójcie psn Kêtrz 98, Panie mejster, 
³obrachunek bandzie, Bo jo robziæ ni moga psn Stef I 184, Dziêkuje wom, pani matko, 
za wychowanie I woma tez, panie uojce, za z³e karanie psn Sob 125, Wszystkich na we-
sele prosim [...] Tam siê przed panów goœci dobrze przyszykowali progi poubierali psn, 
Szyf ZOW II 87, Mój panie braciszku, £odst¹p ³ode mnie, Bo sia rozleci sérduszko we 
mnie psn Stef I 192, ü Sowa mòŸi: mòj koôan, Droge sò sondowe pany, Uat÷o Åec œe 
daæ oÅeñiæ, Ale æensko œe odÅeñiæ psn, ü w po³¹czeniu z ksi¹dz «jako forma mówienia 
o ksiêdzu i zwracania siê do niego»: ºedy tu pan kœon¼ byú, to ômare by túumaèyú 
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Lipowo O gm. Waplewo, muji do tego kœen¼a: „o pañe kœen¼e, ja napšut zbadam, potem 
œe mje” Kowale Oleckie, ü w po³¹czeniu z tytu³ami grzecznoœciowymi tak, pañe dobro-
¬eju, po polsku to ñe jedno – tylko po ñe‹ecku Olsztynek O, pan jegomoœæ [o ksiêdzu] 
Prawdziska E³k, KN I 312, ale gdy siê tam dostanie, to ¿ycie moœcipanie G¹ski Olc, P 6, 
6, û jaœnie panie «u¿ywany dawniej tytu³ grzecznoœciowy» Olsz: jaœnie Panie ja tej baby 
nieznam Dywity Olsz, P 4, 22, ~ pan brat O Olsz zob. brat w zn 2d, panie bracie bl zob. 
brat w zn 2c; c) «w po³¹czeniu z imieniem lub nazwiskiem» OW Nidz Pisz i bl: pañe 
Gerôart, pšyjææe ÷ sobote do nas Snopki Pisz, nauiel Staôofsºi z moim bratm i pan 
Bar to üoñi razem üorgañizova¾i tu koúe Stanclewo Resz, un muìiú: pañe Pjetrofsºi, 
tu jak ten œfat bñ¬e stoj×ú, to uš taºi gospod×š tuta ñe pš¬e Kajkowo O, UAM, ü Kiedy 
przydzie Pon Jezus, Tan œwat sóndziæ bandzie psn Stef I 203; 2. a) pan m³ody (m³ody pan) 
«nowo¿eniec» OWMzach Pisz E³k Olc i bl: f saty bŸaúe œe uera¾i, a pan múody na car-
no abo modro Zdory Pisz, jak s koœæoúa pšyjado, to múody pan i múoda pañi Witówko 
Nidz, ~ dobry pan «œwiadek przy zarêczynach lub przy œlubie, te¿: dru¿ba» W: dobre 
pan – to sò œfatºi f koœæelnym slubŸe i pšy veselu Gietrzwa³d Olsz, ~ stary pan «stary 
kawaler» bl, SWM VIII s. 29; b) m³ody pan O Resz Szcz, nowy pan W «o ksiê¿ycu po 
nowiu»: now pon – na múoîe D Wólka Resz, ~ ca³y pan «o ksiê¿ycu w pe³ni» Szcz: 
po múodym panu pšybyva mñeœonc, po caúym panu mñeœonc œe zmñejs×ú Pasym Szcz; 
3. «osoba stoj¹ca wy¿ej w hierarchii spo³ecznej, zwierzchnik, w³adca; w³aœciciel maj¹tku, 
gospodarz» OWM: jak vyje¬e, to œe fejn umyje i i¬e do domu, ñikt ñe pozna cy robotnik, cy 
pan M¹cice Szcz, I poœet na ratus i üobznajmñuú panam Jus ja múnaÅowo Magdalnºe 
zabŸuú psn, TibeÝus cysaš sam podúuk bozej vo¾i on biú fsystºiô Zyduf pan, ‹ast, zam-
kuf i ro¾i Hejdyk Pisz, tn co majêÑtek ma to pan, to majêÑtk×š Szczytno, dwur to tn 
paúac, co pan œe¬aú Waplewo O, ü po jakem czasze przyby³ jeden lepszy pan i podszed³ 
do komornika i pyta³ siê czyj[e] to s¹ rzeczy Klon Szcz, P 5, 15, Zeñiúo œe, zeñiúo ptastfa 
bar¼o ìele OÅuú bndònc ìelºem panem zroòú im vesele psn, ü jo uš polsºemu panoŸi 
èšy lata robŸuú Lichtajny O, ü fraz byæ swym panem bl zob. byæ w funkcji B 4a; 4. zwykle 
w zestawieniach «o Bogu» OWM: Pan daú, Pan vŸoú, to fšystºe œfecºe Åeèy pše‹enne 
M¹cice Szcz, Buk œe pšeôo¬i œfenty ‹en¼y na‹i, Ñe rozgñevajmy Pana marnoœæa‹i psn, 
Psiérsze ¿niwa na polu Zaczynowa ³od siana, Prosiwa Boga naszégo, Wszechmocnégo 
Pana psn Stef I 180, Œfenty, œfenty Bòk  Pan, Vojsk ñebŸesºô vúa¼a, œfenty psn, û Pan 
Bóg OWM zob. Bóg, ü fraz niech Pan Bóg broni Mr¹g Olc, ~ Pan Bóg dopomagaj bl, 
niech Pan Bóg dopomo¿e bl, niech Pan Bóg pomaga Pisz, ~ daj Panie Bo¿e bl, ~ niech 
tam Pan Bóg prze¿egna O, ~ niech Pan Bóg zap³aci bl, ~ Pan Bóg (to, go) wie Olsz Mr¹g 
Pisz, ~ jak kogo Pan Bóg stworzy³ Nidz zob. Bóg, ~ idŸ z Panem Bogiem bl, ostañcie siê 
z Panem Bogiem bl zob. iœæ w zn 1, ostaæ siê.  MK

panajezusowy (Z) Olsz; panajezusowa krewka zob. krewka.  MK
panama «rodzaj kapelusza s³omkowego» Olsz, KMW 81, 370.  PG
pancer (Z + lit) O Olsz Gi¿; Gsg -cra Olsz, NApl -cry Olsz Gi¿; 1. «czo³g» Olsz 

Gi¿: jek e wojna skoncyúa to ÷ted em wb´era¾i, ‹iny nat wodo, wyjma¾im, co b¾i 
na pancry zaúozone Sucholaski Gi¿; 2. «pancerz»: Ulrich stiju³ swój pancer, aby lepsij 
poznaæ króla Jagie³o Ulnowo O, PorJ 53, 5 s. 32. (Nm Panzer).  PG

pandrowie sgt zob. pandrów.
pandrów (Z + lit) OW Szcz Mr¹g Pisz i bl, psn; pe³ny wykaz form: Nsg pandrów 

O, Gsg pandrowia Mr¹g, Npl pandrowie W Szcz Mr¹g Pisz i bl, Gpl pandrowiów 
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O Mr¹g Pisz, pandrowów O; «larwa chrab¹szcza lub innego owada» OW Szcz Mr¹g 
Pisz i bl: pandròœ na Ÿosne zavdy vyleŸe i z ñego œe zrobŸi majºifer Lichtajny O, z aúyô 
pandrojuf rou œe ôšonšèe, co mo oœim úapkuf, brunatny i uny poÅru ¾istºi, i jeno goúy 
scep ostaìo Krutyñ Mr¹g, pandrof to tn duÅy robak, co f kartoflaô œ¬i Grabin M³ O; 
pandrowie sgt (Z + lit) W Szcz, psn; «pe³zaj¹ce robactwo (obj. SWarm), te¿: coll 
pêdraki?» W Szcz i bl: úotvaluú kamñañ, a pod ñam buúo peúno pandroŸa W, SWarm 
109, pandruŸe, z ñego vyj¬e taºi èorny robok, krufka Rudziska Szcz; por. pêdraj. 
Uwaga: SWarm podaje has³o w postaci pêdrowie.  KS

paneczek (Z) Gi¿, psn; ekspr «pan»: 1. w zn 1 Gi¿ i bl: panecku, be¬e Ÿle 
Siedliska Gi¿; 2. w zn 3 bl: A nas panecek zeñcom rad, Zarznu³ barana sam go zjod 
psn IS II, III 413.  JCh

panek (Z + lit) OW, psn; 1. «bogaty gospodarz; osoba stoj¹ca wy¿ej w hierar-
chii spo³ecznej»: panek [odp. na pyt. o bogatego gospodarza] Zezuty O, a dziewcza-
ki té¿ nie lepsze, – chyba przed jakam pankam to przeb¹kn¹ „guten Tag” W, Bar 42; 
2. ekspr «kawaler, zalotnik» bl: I przyszed maluszki ponek: Podoleñko, doj my ¿onek! 
psn Stef I 27.  MK

panew «patelnia» Kwik Pisz, SWMp 53.  MK
panewka (Z + lit + SWMp) OWM; «patelnia»: wysk÷aÅone na pane÷ce skššecºi, 

to œe najed¾i Polska Wieœ Mr¹g, masúa œe vúoz na panfke, jek gorònc× panfka Nowe 
Borowe Nidz, UAM, m mu‡iwa pane÷ka, a tamæi gada¾i skowroda M¹cice Szcz.  JS

pani (Z + P + lit + SWM VIII, Szyf ZOW) OWM, psn; Gsg -é O, Asg -i Pisz, 
Npl -i Olsz (-e Szcz), Gpl -ów Resz E³k, Dpl -am E³k, Apl -ów Resz; 1. «kobieta – for-
ma grzecznoœciowa stosowana podczas mówienia o kobiecie lub przy zwracaniu siê do 
niej, u¿ywana»: a) «samodzielnie» OWM: ¼wònºi – jena pañi to ñaúa w ogro¬e Zdory 
Pisz, moÅe šeœæu panu÷ i jena múoda pañi, tak×, tak× ¬ewuôa Ostróda, Oj, dylu dlu 
ñejeblovan, Lepšo ¬efina jek staro pañi psn, a potm po¬eçkova¾i: „¬êçkujm vam nasa 
pañi za tn vykuÌ coœæe da¾i” Pianki Pisz, ja pude pšyñose pañi pare taºeô œ¾ivuskòf, tylo 
ñeô tu pañi poœe¼ò Kwik Pisz, teras j× pañom poìem, co to jest Br¹swa³d Olsz, ôaka to 
ma ti abo èter cçºi – rozuñeje pañi? Rybno Mr¹g, pañi tam fstompœi do Sulcuf, una tam 
moze poŸedaæ Wykno Nidz, ü pani, proszê pani «jako rodzaj wtr¹cenia»: pañi, pšèoúi 
v gospod×rstfe jest n×jlepše co no do, to z ñiègo tak ìelko ñi mo jak s tego Kajkowo O, 
UAM, jak juš p¾iska pšy¬e, pañi, to juš fted vŸosna jest Purda Olsz, ñe súysoúem, pro-
se pañi Miechy Gi¿; b) «w po³¹czeniu z innym rzeczownikiem pospolitym lub innym 
okreœleniem, czêsto w tekstach weselnych i obrzêdowych» OWM: bzierz ze zywo aftelek 
i zanieœ go pani Gospodyni bl, Ma³ I 11, moze nam zaœpenderujeæe, pañi soútyska M¹cice 
Szcz, Moja pani siostro £odstómp ³ode mnie, Bo sia rozleci Sérduszko we mnie psn Stef 
I 192, jò jest tu pšsúany ot pana ºerownka, ot pana ojca i ot pañi matºi, ot pana brutkona 
i ot pañi brutk oracja, Sien 255, ü pañi koœana, tera ñe posco Ga³kowo Mr¹g, Polske 
popa¾i¾i, potúuk¾i, to my fsistko Ÿemy, pañi koœana Bobrówko Mr¹g; c) «w po³¹czeniu 
z imieniem lub nazwiskiem» OWMzach Pisz: on pššewaÅñe ‡e, Åe pañi Marta, a dalj 
ñic ñe ‡e Nidzica, pañi uëñ¬e, pañi Kratowa Nataæ Wk Nidz; 2. pani m³oda (m³oda 
pani) «narzeczona, kobieta w dniu swego œlubu» O Olsz Nidz E³k i bl: brutka, pañi 
múoda jek s koœæoúa pšy¬e Sajzy E³k, jak s koœæoúa pšyjado to múody pan i múoda pañi 
Witówko Nidz, ~ dobra pani «druhna» Warka³y Olsz, SWM VIII s. 26; 3. «osoba 
stoj¹ca wy¿ej w hierarchii spo³ecznej, w³aœcicielka, gospodyni, w³adczyni; te¿: kobieta 
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z miasta wyró¿niaj¹ca siê strojem, wymow¹, obyciem» Olsz Mzach Pisz Olc i bl: ÷systko 
do gumna byúo ñeœone i pañi tam s tego domu i pan muœaú wyñæ i plòn mu poda¾i Snopki 
Pisz, patrz, ta pani z maj¹tku jedzie w sztery kone Tu³awki Olsz, KF, ta wasz× Ana to 
ter× zielk× pani Tu³awki Olsz, KF, ü «o Matce Bo¿ej»: Królowo Polska Matko kochana 
Ciebie lud b³aga Panioœ wybrana psn IS CXXI 351.  MK

pani¹tko «dziecko wysokiego stanu»: Mom jenégo syna i troje dziéwczóntka; 
A chto tylo na niéch spojrzy, MóŸi ¿e panióntka psn Stef I 179.  JCh

panicz (Z + P + lit + SWM VIII) WM i bl, psn; Gpl -e bl, -ów Mr¹g; «m³ody 
ch³opak, czêsto z zamo¿nej rodziny; sp ¿artobliwie o starym kawalerze»: Magdalenkie 
nioso tam osiem panice, A Matysa wiozo jak psa na szubienice psn Kêtrz 90, pañic – jek 
ôæaú sykovñi muìiæ [odp. na pyt. o doros³ego ch³opca] £yna Nidz, te tš pañice s tego 
majantku to ša zastše¾i¾i i po šñeræi tam ôo¬i¾i Butryny Olsz, pañic, us ma p¸eñ¬eœunt 
lat a esce pañicek Gawliki Wk Gi¿, û stary panicz «stary kawaler» Nidz i bl: star ka-
waler, taºi star pañic, co ñic ñe znac Zgni³ocha Nidz.  MK

paniczek (Z) Gi¿ Pisz, psn; «ch³opiec, wyrostek; te¿ ¿artobliwie o starym kawale-
rze»: pañicek, a œurek abo ôúopc to taºe maúe [odp. na pyt. o dorastaj¹cego ch³opca] 
D¹brówka Pisz, pañic, us ma p¸eñ¬eœunt lat a esce pañicek Gawliki Wk Gi¿.  MK

panieneczka (lit) W, psn; hip «panna»: 1. w zn 1 bl: Wysz³a z koœció³eczka Ju¿ 
nie panianeczka: Ze z³ota, ze œlebra Sodzajó myceczka psn Stef I 5, A w tam dworze 
by³y ho¿e panieneczki trzy Mania, Basia i Joasia Ogniste jak skry psn IS XXXVIII 154; 
2. w zn 2 W i bl: maj¹ dobre gard³a te Mazurki. A jakie ³one s³ociuchne! Na matulka 
muzi³y: „ná mnilsa, z³otorna, jedwabna pani”, a na mnie: „œlicna panienecko” W, Bar 71, 
ü Kukawecko, moja miúa pannenecko Lc, lic, lic ‡ele lat ja jesce bende zæ psn; 3. w zn 3 
bl: Pšyœ¾iœmy do sopy, tam Pañenecºa Tšyma ¬eæuntecko Jako anñoúecka psn.  MK

panienka (Z + P + lit + SWM VIII, SWMp) OWM, psn; GApl -ów O Szcz Gi¿ 
i bl; 1. «m³oda dziewczyna, panna, czêsto hip; te¿: narzeczona, ukochana; dziewica» 
OWMzach Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz i bl: pot klejtem ºedy pañenºi noso to stañik Kruklanki 
Wêg, [pracê] otrzyma³em na fortach wojskowych jako Vorarbeiter, starszy robotnik, to 
pracowali najwyjêncy kobiety i panienki Klon Szcz, P 5, 19, pšdò i múode ¬eæi, taºe ¬eæi ot 
èternoœæe lot, ot Ìtnoœæe lot, pšdu star èúoìek i panenºi pšdu taºe Kajkowo O, UAM, 
tam dva pañenºi so, tam gÅyby zbŸerajo i pšedajo Róklas Szcz, taºi múoîok abo taka pa-
nenka, co jeno e ñe oÅen, to na tamtym šfeæe mui koz pašè, panenka kozú, a kavalr to 
koz D Wólka Resz, pššetšy do ñi jedn koôaneèek i vysúuÅuú f œudmym roèku pañenºe 
i pšyšet i zapukaú v jej oºeneèko Grabin M³ O, to po po³udniu po ³obiedzie przychodzieli 
kawalerzy do swojech panienek, ktorych ta szylinie zleli, po dygus, jako wykupienie siê 
za oblewanie Klon Szcz, P 5, 62, Cus to ¬ecòntko zgšsyúo, Co tak vudecke zmüÑæiúo, 
Mateckaæiæ ñe všÅuæiúa Sama pañenko zabyúa psn, Wyszta sob¿e brali Paniénki z klosz-
toru A mnie teroz nie ko¿ecze D¿éweczek ze dworu psn Stef I 114, ü üon œe üustroiú za 
panenke Stryjewo Resz, ü Bo panenka klaštrovno ôo¬i spacerovaæ, A ¬efèynka ze dvoru 
nauèy mñe pracovaæ psn, ü by³ on ma³orolnem gospodarzem, a ¿ona jego nazywali tam-
tejsi ludzie oficersk¹ i proboszczowsk¹ paniênk¹, podobno mia³a umieæ po niemiecku 
i mia³a byæ jak to mówi¹: baba frant Dywity Olsz, P 4, 50; 2. «forma grzecznoœciowa 
stosowana przy zwracaniu siê do m³odej dziewczyny» O Olsz Mzach Mr¹g Wêg Gi¿ 
i bl: pañenka Ÿe¼u co to jesce grubŸej bym muŸiú, ale ‹e ÷styt, üuñi robŸi¾i bes ÷stydu, 
jek ñme bydúo Ukta Mr¹g, ñeô pañenºa üoÌisu, jaºa jeda byúa ÷ staryô Prusaô ib, 
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pañenko, pšepustke n moš, to kúaæ pœenæ marek Skajboty Olsz, mušo pañenºi üobejœ 
jak šošu wykrynæiæ na ¾iwo dwa budowñe to pœekorña je Ramsowo Olsz, to ja mam, 
pañenko, œetem¬eœunt i ¬eìeñæ lat januara Nidzica; 3. zwykle z przydawk¹ «Matka 
Boska» Olsz i bl: Pšed üobrazem tfem Panenko Do mod¾itfy ze úza‹i Gdy polece Åye 
moje I muj lus [sic!] tak krfavy psn, Maryja Panienka cysta Porodzi³a Jezusa Chrystusa 
psn IS LXXV 260, Zijcie¿ Pannie z ró¿ wieñce Gietrzwa³dzkiej tej Panience ib CXXI 
351, ¯e ta przeszliczno Paniénka niepokalano, Wydaje szwatu syna, Wszechmocnégo 
Pana psn Stef II 87, û Najœwiêtsza Panienka «ts.» Olsz i bl: a kele gúovi íi stoí×ú P×n 
Iezus, z íeni stròni N×œfnts× Pañenka, a z drugi stròni œfenti Iòzef Br¹swa³d Olsz, Stef 
JPW 46; 4. «Ÿrenica oka» Olsz Nidz: pañanka – pupka na bŸoúku N Kaletka Olsz, 
pañenka w oku, bo œe tym patš Bartki Nidz; 5. «placuszek upieczony z resztek ciasta 
wyskrobanego z dzie¿y» Szymany Szcz, SWMp 103; 6. «rodzaj t³uczka w moŸdzierzu 
do ucierania pieprzu»: ºedyœ to ñe¾i trºi, to tako pañenka byúa i mog¾i tšeæ f ty duÅe 
Lipowiec Szcz.  MK

panieñski psn; «w³aœciwy pannie, nale¿¹cy do panny; dziewiczy»: Dziêkuje wam 
w cnocie w godnoœci, I w swej panieñskiéj uczciwoœci, ¯eœcie j¹ wychowali oracja, 
Sien 257, Wesz³aœ w nowe obowi¹zki, Z wielkó turbacyju, Straci³aœ paniañskie wstu¿ki, 
Stracisz i lilijo psn IS XXIX 105, M³yjski kamnién sze ³obroco, Ston paniéjski nie po-
wroco psn Stef I 100.  MK

panieñstwo «stan panieñski»: ºedy brutce stjima¾i ten šlejer, to byúo sp¸iwano to 
juš una s tego pañenst÷a wisúa i za kojete byúa Redykajny Olsz.  HP

paniê «dziecko wysokiego stanu»: Mom pore ôúopokuf i ètery ¬efèenta; Kto tylo 
na ñe spojÅy, myœ¾i Åe pañenta psn, ü Mamo, Mamo do Dzieciêcia, Utul tego p³acz 
Paniêcia psn IS XXXI 121.  MK

paniuleczka; V -u; ekspr «pani w zn 1a»: poñulecku kofana! Jo v´em, co ja 
g×dam Mazuchówka Gi¿.  MK

pankrut, pankrutowaæ zob. ban-.
panksja zob. pensja.
panna (Z + P + lit + SWM VIII, SWMp, KMW) OWM, psn; Gpl -ów Olsz Szcz 

Pisz i bl, Ipl -oma Nidz; 1. «m³oda dziewczyna, niezamê¿na kobieta; te¿: kandydatka 
na ¿onê, ukochana, narzeczona; dziewica» OWM: na druèe œfanto ryno ¬eæi pšyôo¼om 
smagaæ, a kavalery pšyndom v nocy do pannuf i smagajom Purdka Olsz, panny teš 
noœiúy tfarde mycºi, ºitajºi to dlo koety Sprêcowo Olsz, do ôštu œe dvoje múodiô lu¬i 
braúo, ôúopaka i panne D³u¿ki O, UAM, panny byúy juš brukovane, ñe moÅe nalœæ 
taºj, co ñikt jj v rçku ñi mñoú Gady Olsz, zegawñik, to ja ñe Ÿem, zegawñica to taka 
panna [odp. na pyt. o panieñskie dziecko] Polska Wieœ Mr¹g, i ÷ tym œñe œe taka star-
sa panna okazaúa, to ñaúa bæ cesarska curka Jab³onka Nidz, Bom prawo rêko cie za-
wse wzi³a Pókim wej esce panno by³a psn Ma³ II 19, ôúopak œe panñe zalca, poskubñe, 
to zalot Wiêckowo Nidz, to u nasego Ÿeñæa je panna ñeüozeñona Dobry Lasek Mr¹g, 
kavalÅ ôo¬i¾i za pannòma – jeko sobŸe vbraæ tò naÅecònò Gardyny Nidz, ºedy kavalr 
vyjez¼a z dòmu to panne pšyprova¬i soe Myszki Pisz, zrojuú buºete, nu i tò buºete po-
budov×ú tj pañence, tj ¬efèñe i fted mñ×ú sfojò pannò, tam, ñe? Kajkowo O, UAM, 
ü parobek poŸe¬aú, ºedyœ panna to œe nazyvoš Anna, ºedyœ ôúopak to œe nazyv×š Jon 
Rasz¹g Resz, ü To mñe matula zroiúa, e mñe ve vode Åuæiúa, Sama za panne ôo¬i-
úa psn, û panna m³oda (m³oda panna) «narzeczona, kobieta w dniu swego œlubu» 
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O Nidz Gi¿ Pisz E³k Olc i bl: panna múoda – w bŸaúe klejdy œe üubŸera¾i i lejer z mrty 
Zdory Pisz, ºedy ta para kleçkúa na oútaÅu, panna múoda vŸeúa nakriúa pšypoúek, aby 
‹iæ nad ñim Åont Szeligi E³k, ~ stara panna «niem³oda niezamê¿na kobieta» Olsz Gi¿: 
devòtka to muìo na staro panne, œfantoška Klebark Wk Olsz; 2. «forma grzecznoœciowa 
stosowana przy zwracaniu siê do m³odej kobiety, u¿ywana»: a) «samodzielnie» 
O Olsz i bl: by ôæaúa panna zobaèyc, to ja mam tam obras Wrzesina Olsz, to täk jäk 
i pš dòmu, co panna Ÿi¬aúa, to so l¸i, to to œpado œe robŸi Lipowo O gm. Waplewo, 
Dobry ‡eèur panno, Jak še panna mñewa, Ci me panna ne zna, Èy še na mñe gñewa 
psn, ü panna «jako rodzaj wtr¹cenia»: my mñejeva, panna Lipowo O gm. Pietrzwa³d; 
b) «w po³¹czeniu z innym rzeczownikiem pospolitym lub jakimœ okreœleniem, czêsto 
w tekstach weselnych i obrzêdowych» O i bl: Nie bêde jad, nie bêde jad Chocieœ mi 
kaza³a, Cemu zeœ mie grzeczna panno Nie przihita³a psn, PorJ 53, 2 s. 33, Proszê (...), 
¿ebyœcie (...) jak najpiêkniej koniki ubrali, A¿eby siê nam piêknie jecha³o I pannom druh-
nom siê podoba³o oracja, Wis³a IV 800, winszujê téj pannie brutce szczêœcia dobrego 
psn, Sien 255; c) «w po³¹czeniu z imieniem lub nazwiskiem»: Anulka panna dosta³a, 
Z radoœci sia pop³aka³a psn Zient 182, A ta jena Anna panna, Ta drugo Zofijo psn Stef 
I 73, jeœli zaœ chodzi³o o córki „z lepszych rodzin”, okreœlano je przydawkami panna lub 
frejlena, a wiêc Lukowska panna, Hermannowa frejlena Sz¹bruk Olsz, KMW 79, 336; 
3. zwykle w zestawieniach «Matka Boska» OW Szcz Mr¹g Wêg Pisz i bl: Oj przyjdziem, 
przyjdziem na Jasn¹ Górê Tam zobaczymy Panny figure psn IS XXXIII, XXXIV 123, 
Z czystej Panny Mesyasza Sk¹d pociecha roœnie nasza ib LXXXII 279, û Najœwiêtsza 
Panna W Szcz i bl, Najœwiêtsza Panna Maryja Olsz, Panna Maryja O Mr¹g Wêg Pisz 
i bl «ts.»: Naœfenèšo Panno œe pokazaúa dvòma îefinkom Purda Olsz, do Najœfentšej 
Panny, œfentego Roôa pœeœñi ib, tom tesz zatzcó³ chodzyæ do Gietzcwa³da na ten otpust 
pszecudowniego objawjena na³szantszy panie Marij Szczêsne Olsz, P 2, 4, Panna Marijo 
kompaúa sfygo syna i jek ta zbujñicka üobacyúa to p¸eçknoœæ tego ¬eæuntka Jagodne 
Pisz, ~ Najœwiêtsza Panna Gromniczna «œwiêto Matki Boskiej Gromnicznej, 2 lutego» 
Olsz, Najœwiêtsza Panna Siewna «œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny (Matki 
Bo¿ej Siewnej), 8 wrzeœnia» W: No(j)š÷entš Panny Šewn z Þuúkem Stryjewo Resz, 
~ Urodzenie Najœwiêtszej Marii Panny Olsz zob. urodzenie, Zwiastowanie Najœwiêtszej 
Panny Maryi Olsz zob. zwiastowanie; 4. «Ÿrenica oka» Olsz Nidz; 5. «o manekinie 
krawieckim»: i jek to taºe so u kra÷cu÷, taºe Àigury, taºe panny, òn oblek koÅuô na 
taka panna ji go wŸuú tam pšysyú, ale ñe na što÷ tylko do ta panna Unieszewo Olsz; 
6. «placuszek upieczony z resztek ciasta wyskrobanego z dzie¿y» DŸwierzuty Szcz, 
SWMp 103; 7. «nazwa gwiazdozbioru»: pod znakiem Byka, Lwa i Panny siaæ nalezy, to 
wtedy wsystkie p³ody so zdrowe, silne i mocne bl, Ma³ I 13; 8. nagie panny «o kluskach 
z surowych ziemniaków»: jepkowa zupa, ‡iÅñowa, kasa, to zaèerºi, to rys, to ÷loºi, to 
naèe pann – karto÷lane zaèerºi Jurki Olc; 9. pyszna panna «nasturcja (obj. informa-
tora)»: ijòn, nagetºi; psna panna; orny, jorèiny G³uch Szcz; za panny «w czasach 
panieñskich»: za panny, za ¬efèyny tom pa¾iúa Purda Olsz.  MK

panni (Z) Olsz; pannie oczy zob. oko w zn 1.  MK
pannica ekspr «panna»: te múode panñice, to boso tancy¾i, buty sanova¾i, bo obuœ 

byúa drogo Narty Nidz.  JCh
panorama «?»: tam poœ¾i f panoramo [-o, sic!], g¬e taºe  üosoby stojo jek Åyve 

Gietrzwa³d Olsz.  PG
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panowaæ (Z + lit) Olsz Szcz E³k, psn; 1. «utrzymywaæ siê, wystêpowaæ» Olsz 
E³k i bl: kedi na Åosne panuíò suše, to tš nic, to na pš×skaô fšistko visône, a na mocni 
ne rosne £êgajny Olsz, Stef JPW 62, tfus to maúo panovaú üu n×s Wiœniowo E³ckie, 
ü panuje u nas zgoda Purda Olsz; 2. «dominowaæ, górowaæ» Olsz Szcz i bl: jus dvoje 
osobuf [wilki] pozer¾i, ino buty zostaúy, co to œe porobŸiúo, co ¬ikoŸizna panuje M¹cice 
Szcz, ü obrzydzano w szkole nam Polska i by³e stosunki w dawnej Polsce np. ¿e w Polsce 
by³o straszne niewolnictwo, ¿e tam tylko „knut” panowa³ Dywity Olsz, P 4, 34.  MK

panowanie (Z + P) W Szcz; «sprawowanie w³adzy»: dwasta tšy¬eœci lat pot 
panowañem ñe‹eckam Dajtki Olsz.  JZ

panowy lit bl, psn; «nale¿¹cy do pana»: Chtórná diko to gburowá, Chtórná cianká 
to panowá psn IS XXXIX 156.  MK

pantofel (Z + P + lit + SWM XII) OWM; Gpl -ów O; zwykle pl; 1. «miêkkie 
obuwie domowe, te¿ ogólnie o obuwiu ró¿nego rodzaju» OWM: m jeô nazwa¾i 
panto÷le, taºe ñentºe Grabowo Mr¹g, skoÅñe to s ôolevañi taºeñi, a pantofle to te co 
v izb´e, suºenne Pianki Pisz, na pantofle to mòìi¾im kròtºe buty a ñe to damsºe bòty 
N Guty Pisz; 2. «buty o drewnianej podeszwie» O Pisz: olšna to m× taºe ervune 
dšÅevo, to tš bŸeÅò do pantofluf D³u¿ki O, UAM.  PG

panulek ekspr «pan w zn 1»: „za œilulke”, to tak polepšone jak „panulku” Wipsowo 
Olsz.  JCh

panzja zob. pensja.
pañski (Z + P + lit + SWM X, RO) OWM, psn; 1. «w³aœciwy panu, taki jak 

u pana; nale¿¹cy do pana, gospodarza, w³aœciciela maj¹tku ziemskiego» O Olsz M: 
a po pañsºej mo‡e to tšæ; rejbaska – a po pañsºej mo‡e to tartka Nidzica, pansºi za-
mek pobudovaú, to buú tš¬eœæi seœæ mter dúuèi, dvanäœæe mtr seroºi Ogonki Wêg, 
UAM, to tam jes ten las, ìjelºi las, krulefsk, a to pansk M¹tki Olsz, przy stole siedzia³a 
panska rodzina czworo a Wojtek by³ pi¹ty Dywity Olsz, P 4, 12, ü Francuz pañsºe lu¬e, 
fejne Olecko, ü ta Magdalena umyúa noèi i vúosañi uterúa i to maœæo namazaúa, a Juzef 
i Ñikodem to maœæ tys ñe¾i, to na pogšÅep pajsºi byúo gotovo fœo Jagodne Pisz, ucznie 
Pañskie rosprosóne Skomack Wk E³k, PME XIX 98; 2. g³ównie w zestawieniach 
«nale¿¹cy do Boga, cechuj¹cy Boga, pochodz¹cy od Boga» OW Gi¿ Pisz E³k i bl: 
Pañsºe to dobra, My safaÅe Jego ZaÅyjmy je ku ôfale Fšeômocnego psn, IdŸta w imieniu 
Pañskiem, A Pan Wsechmog¹cy niech wama uzycy Wsystkiego dobrego oracja, Ma³ III 
114, Niepokój z domów wynijdzie, Pokój Pañski do was wnijdzie! GazOlsz XXIX 76, 
ü bynde mñskaú w domu Pansºem na dúuèe cas Szczyba³y Or³owskie Gi¿, ü tu m 
œe¬m – tu búa gospodarka duzo Pañsºego roku tšynastgo Lipowo O gm. Waplewo, 
û Pañskie Przemienienie W Gi¿ i bl, Urodziny Pañskie bl, Pañska Wieczerza Pisz zob. 
przemienienie, urodziny, wieczerza, ~ Anio³ Pañski W zob. anio³, ~ Mêka Pañska 
O Pisz zob. mêka w zn 1, ~ bojaŸñ pañska bl zob. bojaŸñ, ~ pañski koñ Resz, pañska 
krówka Resz zob. koñ w zn 1, krówka w zn 2; po pañsku (Z + lit) Olsz Mr¹g i bl, 
psn; «w sposób w³aœciwy bogatemu cz³owiekowi, osobie stoj¹cej wy¿ej w hierarchii 
spo³ecznej»: By³ Mänstein jenera³ w Gdañsku Ten täm cäle zy³ po päñsku psn Kêtrz 94, 
tag grubo, toæ te naŸiska kedajse to ñe búo tak po pansku Dobry Lasek Mr¹g, štulpy, po 
pañsku, ‹e¬onke muœi kupœiæ – to tako sprenzno, to tam zaèšyma Gady Olsz.  MK

pañsko «po pañsku? bogato?»: m mozem pansko zæ; co pan duma Maldanin Pisz. 
  MGK
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pañstwo (Z + P + lit) OWM, psn; Dsg -oju Pisz; 1. «zorganizowana politycznie 
spo³ecznoœæ zamieszkuj¹ca okreœlone granicami terytorium, maj¹ca w³asn¹ w³adzê 
zwierzchni¹ i uregulowan¹ organizacjê ¿ycia zbiorowego» OWM: i tutaj üostalm i œe 
bar¼o dobÅe èujm v nasm panst¸e Bia³a Piska, UAM, on robŸi dla pañstfa, na sfoje ñe, 
tlo pšy pañstfovej roboæe Skajboty Olsz, ü ‹je¾i my fejn role, potem to te role do pañstfa 
oddava¾i Kot Nidz; 2. sgt «osoby stoj¹ce wy¿ej w hierarchii spo³ecznej; w³aœciciele 
maj¹tków, chlebodawcy» OWM: lepse p¹stfo pšyje¸a¾i z úutkañi i kòmÌjo œe Góra Pisz, 
duÅy majentek i tam g¬e te pañstfo ‹eška – to dvur D¹brówno O, moja baÌca tamuj 
súuÞiúa u tgo p¹st÷a, u îe¬icu÷ Nidzica, pañst÷o go ñe ôæe¾i pšy jednym ¬ecku Liwa O; 
3. sgt «forma grzecznoœciowa stosowana przy zwracaniu siê do osób ró¿nej p³ci» OM 
i bl: o pañst÷o ‹iúe, ja do škoúy ôo¬iúa, mocno dobÅe ja œe uèyúa Mazuchówka Gi¿, taºe 
üoºa ma, toæ p¹ñst÷o ´e, co je üoºo Paprotki Gi¿, to jus panst÷o duzo lat œe uco ÷ ty skole 
Olecko, syæºego biúo, to mi tam by¾i jak doma, prose panstfa N Wieœ E³cka, íek zaprasaú 
tÜô lu¬i, to vlaz do fame¾iíi i viproske ñaú: ìelke, ucæive, œlaôetne panstfo, cobiœta ñe ñeli 
za po¬ivŸeñe, com tak œmñele s kòñika stòmpœuú oracja, KN II 59.  MK

pañstwowy (Z + P) WMzach Gi¿, psn; «nale¿¹cy do pañstwa, organizowa-
ny przez pañstwo»: robotnicy z wioski pracuj¹ w lesze panstwowem Stryjewo Resz, 
P 1, 8, zabÞi¾i jelna abo zabÞi¾i zajoncu÷, to ÷šistko muœe¾i oddaæ, bo ter×s to ÷šistko 
pañst÷owe Wykno Nidz, on robŸi dla pañstfa, na sfoje ñe, tlo pšy pañstfovej roboæe 
Skajboty Olsz.  MK

pañszczyzna (Z + lit) W Mr¹g, psn; «przymusowa praca ch³opa na pañskiej zie-
mi»: z Rušeji, bo tam by¾i pot panem, to üuæek¾i, panšèyzna byúa Œwignajno Wk Mr¹g, 
ü musieli nasi ludzi ze wsiów tam ³odrábziaæ pañszczyzna W, Bar 85.  MK

pap (SWM I) Nidz Mr¹g Gi¿ E³k Olc, I. papa (Z) O Szcz Gi¿ Pisz Olc, SWM I; 
1. «materia³ izolacyjny, s³u¿¹cy zw³aszcza do pokrywania dachu» OM i bl: dek 
blaôow i papow s tej carnej pap Skop Gi¿, pape poúozo, cegúy to to œe nazywa zdrump 
Maldanin Pisz, be¬e na fundament papa kúaîòn×, zeb Ÿilgoæ do gòr ñe súa Pisz; 
2. «tektura»: co taºe œtvne f ôolevaô to papa jest D¹brówka Pisz. (Nm Pappe).  UDK

II. papa (Z + lit) O Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz; «ojciec, tatuœ»: jak m woúa¾i moje 
ro¬ice to mateèko, ojèulku – a ºed to u bogatšô, to mamo to u bogatô – papa Ostróda, 
jäk ja jem te kœuske pšeèitaúa o tô straôaô, to tn starsy sn muÞi: ‡s co mama, co e 
mamy obl¼ w bÞl i pu¬em pape wistrasm Nataæ Wk Nidz.  MD

III. papa «o gêstej zupie przyrz¹dzanej z m¹ki i wody»: z moçºi taºi brej zroi¾i, 
vody v garnek vle¾i, tako muze zrobŸi¾i abo pape Róklas Szcz.  UDK

IV. papa «pogardliwie o ludzkiej twarzy»: jak ci wypalê w papê, to ci siê w œlipiach 
jak w siedmiu koœcio³ach rozœwieci GazOlsz XV 193.  MD

papaæ ¿art. «jeœæ?»: tak ten kúobuk pššet do tego voúu i muŸuú: sv ñe papòj, 
tylko oddaj m×ôadúa, d×m æi vur pœäñan¼y Pokrzywy Olsz.  UDK

papaj «ojciec»: ojculek, papajek, pap×j Wielbark Szcz.  UDK
papajek (Z + lit) Olsz; Dsg -owiu Olsz; «ojciec, te¿ hip»: mamajka, papajek 

u naju na roŸicuf muìi¾i Stêkiny Olsz.  UDK
papel, papla (Z + lit + SWM XI) OWM; papel Gi¿ Pisz Olc, papla OWM, 

zapisy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg OWM; Gpl -ów Mr¹g; 1. «topola» OWM: papla 
to po nasemu topòl Konopki Wk Gi¿, paple to navisse dšÅeva Hejdyk Pisz, paple – to 
tak na oparcyskaô roœñe Fr¹knowo Nidz, ü papla szeroka, wysoka; üü «o sp³awiku 
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z topolowej kory»: Rusek mñoú paple grube Liwa O; 2. Paple «nazwa toni na jeziorze 
Œniardwy» G³odowo Pisz, JP XXXIV 294. (Nm Pappel).  UDK

papidrak «o cz³owieku, który nie umie nic zrobiæ» Giêtkie Pisz, SWMc 76.  MD
papier (Z + P + lit) OWM i bl, psn; Gsg -a Gi¿; 1. ogp, sp «tektura» WMzach 

Wêg Gi¿ Pisz E³k i bl: pad×ú deè, a klejt s papœiru, to ‹i œe rozleæoú Bredynki Resz, 
èazety polsºe tšimam dla papœeru So³tmany Wêg, za bopkòf by¾i tfarde mycºi – 
s papœeru denko, a na denku fi¾igrany Purda Olsz, ü ºrc to viglònd×ú tak: ñisko srca 
biúa srok× obrncka, tak× bantíza, a do gòr biúa vònss×, a to fsistko biúo paprani 
oblepòne Siedliska [Frejty] Szcz, KN II 63; 2. «kawa³ek papieru, kartka» Olsz Szcz 
Mr¹g i bl: papœer, jak œe naÌise – to ¾istek Œciêciel Szcz, musia³em sto razy na pa-
pierze napisaæ w domu i na drugi dzieñ nauczycielowi pokazaæ Dywity Olsz, P 4, 9b, 
ü to taºi papœir trujuncy [na muchy] Gady Olsz; 3. «dokument, zaœwiadczenie, pismo 
urzêdowe» OWMzach Gi¿: jo ter× mom dostaæ emarature za ñego, ter×s papœery tam 
pošúy do Varšavy do koleji Skajboty Olsz, ja buú na majstraæe, paÌer cob wsta‡i¾i 
Szczytno, w papierze wojskowem mam napisane ¿em jest polskiem Dywity Olsz, P 4, 
23, i f paÌeraô, i f kœëškaô fuks [mowa o maœciach koni] Butryny Olsz; üü «ulotka?»: 
üon po‡edaú, Åe ja na banoœe rozdajaú papœer polsºe Ostróda.  UDK

papierek (Z + lit) O Olsz Mr¹g; Gsg -u Mr¹g; 1. «kartka papieru» O Mr¹g: 
un dostañe [przed egzaminem] paÌerek, s tego cistego pap¸erku beñ¬e otpo‡edy-
waú Mr¹gowo, ü na muô fpšut ñe kupa¾i tam paÌjerek cervòn Kajkowo O, UAM; 
2. «strzêpek, kawa³ek papieru» Olsz Mr¹g: pozbzier×jta te papsierki, coœta poderli 
ji siê po ziemni rozw×laj¹ Tu³awki Olsz, KF, nazeraú pœeçknyô šºeúkuf i papœerkuf 
i tedy poset ¬atºi zvoúyvaæ do œe, pokazaæ i ¬e¾iæ i pšyúu¬iæ je do œe Wyszembork 
Mr¹g; 3. «papier w zn 3»: ten papsierek je ju¿ niew×¿ny, musisz sobzie daæ nowy 
wystaziæ Tu³awki Olsz, KF.  UDK

na papierno zob. na papierno.
papieros (Z + P + SWM VIII) OWM, psn; Asg -Ø Gi¿ Pisz, -a Gi¿; ogp: na-

wet ten naròt, co w domu pozostawaú, to œe pšeinacyú, co druga koeta pa¾i paÌeros 
Miko³ajki Mr¹g, teras paÌjeros, a pšut mu‡i¾i cgaret Ulnowo O.  UDK

papierosek ekspr «papieros»: fšy mne¾i, ale paÌerosºi pa¾iæ a votke, to my œe ne 
ìi¬i, üony œe mogl üot nas naüucyæ Stryjewo Resz.  UDK

papierowy (Z + lit) Olsz Gi¿ Pisz, psn; «zrobiony z papieru lub z masy papiero-
wej»: do plewów mo¿eta braæ te papsierowe worki Tu³awki Olsz, KF, potm u nas taºe 
dosta¾im, taºe talÅyºi pap¸erowe kup¸æ, taºe malowane Myszki Pisz.  MGK

papierówki «wczesna odmiana jab³ek»: klarºi – to te fèesñe jepºi, papœerufºi, 
Ìeçkne na vejÅeñu i smacne ku je¬eñu Weso³owo Pisz.  UDK

papie¿ (Z + lit + SWMc) Olsz Szcz Mr¹g, psn; Npl -y Szcz (-e Szcz); 1. ogp Olsz 
i bl: jest to nas paÌeš – ojæec œfinty, droèi psn; 2. «baptysta» Szcz: papœez to üu nas so – 
oñi œe lubŸo ôšæic – baptst to m muŸem papœeze Piasutno Szcz; 3. «o cz³owieku, który 
ci¹gle siê modli» Miko³ajki Mr¹g, SWMc 78.  UDK

papka hip «ojciec?»: Papka, papka mój kochani, Ni ma koni tylko œciani psn IS VII 
463.  UDK

papkaæ «do dziecka: jeœæ»: n×, papk×j maluœka Tu³awki Olsz, KF.  UDK
papku ndm. ¿art. «jedzenie»: ale té¿ potokn¹æ trzeba, bo papku to jó³, a tutku to 

nic, psiwo powlewane w œklánkach wyzietrzeje W, Bar 41.  HP
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papla zob. papel.
paplaæ; poœw. tylko im. wsp. ndm.; ekspr «du¿o mówiæ»: I z nas tu jeszcze chcesz 

szydziæ I przewodziæ nudnym krzykiem Paplaj¹c cudzym jêzykiem? psn, LitLud 94. UDK
paplowy «topolowy»: flòsºi po naœmu teras púafºi, to s kòry, najìncyj z Rusiji 

poæoçgaúy rbaºi s paplovj, Rusek mñoú paple grube Liwa O.  UDK
papowy (Z) Szcz Gi¿; «zrobiony z papy»: dek to jest dekufka, a daô to jest súuñany 

i papovy daô Szczytno.  MGK
papraæ 1. «grzebaæ w czymœ»: paprzeœ ji paprzeœ w ty zupsie a nie jesz Tu³awki 

Olsz, KF; 2. «babraæ» Olsz, KMW 81, 376.  UDK
papraæ siê «brudziæ siê, grzebi¹c w czymœ»: paprzeœ siê w tem b³ocie jek prosi×

czek Tu³awki Olsz, KF; por. babraæ siê.  JS
paproæ (Z) Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz; ogp: paproæ to taºe Ÿelsko Orzyny Szcz, tutaj 

muŸi¾i, co paproæ jeden ras kšæe, a kto jego naj¬e, b¬e mñaú ìelèe sceœæe M¹cice Szcz, 
drò do kozuf paproæ Barczewko Olsz, œermy [«parasole»] my soe roi¾i s tô paproæi – 
jek my pos¾i na jegody – tak wetkne¾im jeden w jeden – tšši Nida Mr¹g.  UDK

paprzyca (Z + lit + SWMp, Kult MW HK) OWM i bl, psn; kaprzyca Mr¹g; «me-
talowa lub drewniana poprzeczka miêdzy kamieniami ¿aren umo¿liwiaj¹ca regulowa-
nie odstêpu miêdzy nimi»: zarni viglòndaíò tak: íest kadúup z drevna ze ctÜrñi noèªñi, 
a tedi íedn ºªññ ñisko, a f tm ñisºm ºªñeñu íest papšica. A ten ´Üššôñi ºªñeñ na tò 
papšice psií¬e Szczecinowo E³k, KN IV 302, zarna: kañeñ Ÿešôñi, spodñi, papšyca, co ten 
Ÿešôñi kañeñ mozna go podñeœæ i spuœæiæ Fr¹knowo Nidz, tam jest œtepno, Ÿelazno, taºi 
gòŸ¬ik, to na tm œtepñe kaññ Ÿešôny s to papico œe krenæi Kipary Szcz.  UDK

paprzyczka (Z + SWMp) Szcz Mr¹g Pisz; «paprzyca».  MD
paprzysko «paprzyca» Kiliany Olc, MAGP III m. 120.  UDK
papst (Z) Mr¹g; «papie¿»: üot druèi œostre ôæaú wŸuñœæ, to kœonc mu zabrañaú 

búogosúa‡enst÷o daæ, to mu‡uú, co ma do papsta Ìjisaæ Wojnowo Mr¹g. (Nm 
Papst).  UDK

paptysta zob. baptysta.
papu ndm. «do dziecka: jedzenie»: mo¿e chcesz papu? Tu³awki Olsz, KF.  UDK
papuchnaæ «do dziecka: jeœæ»: papuchn×j, to cacy, cacy Tu³awki Olsz, KF.  UDK
I. para (Z + P) Olsz M, psn; 1. «cia³o lotne powsta³e przy podgrzewaniu cie-

czy» Olsz M: to para jek i¬e z garcuf, co bŸije na to, to jek to búo otfoÅòne, to i¬e 
f koñin – jo, ta para súa f koñin Zgni³ocha Nidz, babka moja juz przed Wielganoc¹ 
kilka tygodnie trzyma³a ga³ozki ze brzozki i wk³ada³a do butelki z wod¹m i nad par¹ co 
kilka dni podgrzewa³a, azeby siê prêdziej liœcie rozkwitnêli na zelono Klon Szcz, P 5, 
60, taka maúa izbetka, taºi duzy Ìec, pare tam puœci¾i i duzy koæoú, co wode gÅe¾i 
Snopki Pisz, ü przen drukarnia to sie mieszy³a w Bochom Westfalii i to na cza³o parê 
Klon Szcz, P 5, 14; üü «o mgle»: stare muìi¾i para [odp. na pyt. kwest.] Skomack 
Wk E³k; 2. «tchnienie, oddech» bl: Wo³ z os³em pracowity Par¹ swoj¹ Nañ chuchaj¹ 
Dzieci¹teczko zagrzewaj¹ psn IS LXXXII 279.  PG

II. para (Z + P + lit) OWM, psn; Gpl -ów Gi¿, -uch Pisz (par Olsz M i bl), 
Ipl -oma Gi¿ (-ami Olsz i bl); 1. «dwie istoty»: a) «dwie osoby; kobieta i mê¿czyzna; 
narzeczeni; ma³¿eñstwo» OWM: f pœeršo pore i¬e najb¾išše pšijaæelstfo Purda Olsz, 
napšut i¬e ta p×ra a potem druôna i sfat Snopki Pisz, ºedy ta para kleçkúa na oútaÅu, 
panna múoda vŸeúa nakriúa pšypoúek, aby ‹iæ nad ñim Åont, a on jak muk, tak to 



30 parada

otæuçgaú Szeligi E³k, para, maúÅenstfo, fstòmÌi¾i f stan Gawliki Wk Gi¿, ü fraz m³oda 
para «narzeczeni, ma³¿eñstwo w dniu œlubu» OWMzach E³k: f koœæele stanom na 
jedne strone ¬efèoºi a na drugom ôúopaºi i múoda para pšeñ¬e aš na kšesúa pšet 
üoútaš Purda Olsz; b) «dwoje zwierz¹t; samica i samiec» WMzach Mr¹g Wêg Gi¿ 
Pisz i bl: orèyk to je w jenego koña, a jek para koñi to do braºi Stawiguda Olsz, kozdy 
ñaú tyle genœu÷, ºedy œe Åeñiú to dostaú dwa pary Cybulki Gi¿, arna i koÞòú to taka 
para Jedwabno Nidz, puta i putan to jena para, ôtòre mòŸo guúa i gulan Ster³awki 
Wk Gi¿; 2. «dwie jednakowe lub podobne sztuki czegoœ, dwa oddzielne przedmioty 
stanowi¹ce pewn¹ ca³oœæ, te¿: dwa jednakowe i symetryczne narz¹dy» OWM: snopºi 
po ¬eœñæ par to jeden ôak, sta‡ane tak to pryn¼y pšesôñe Rumy Szcz, f kopºi – Ìeñæ 
par po pœeñæ par – rozmajiæe Sajzy E³k, púoza; dwa púoz, seœæ par púozu÷ Mr¹gowo, 
delec – to ot paruô – jenen delec em zgubŸiú; jena to dla Wejsuny Pisz, pora štr÷lu÷ 
na dwa nog Wêgój Resz, napšut zoºi Ÿoúñane na noèi a tedy üonuce ze dwa pary, taºe 
lapi Krutyñ Mr¹g, jedn ¬eñ vkrojil ze tista p×r ´encj tô obu´òf Bzury Pisz, UAM, 
muœi pomuc, ºedy ryœi æoçgñe, to muœi pare rencuf Orzysz Pisz; 3. «o przedmiotach 
sk³adaj¹cych siê z dwóch symetrycznych, z³¹czonych czêœci, maj¹cych nazwê w licz-
bie mnogiej» Olsz i bl: Mamæ m tu okular Do wbraña ròzne par psn; 4. «jedna 
z dwóch istot stanowi¹cych komplet» bl: A ja jeden pary ñi mam Co pšet kuzdym 
capºe stymam psn, Jeko cerwony garde³ek Kiedy páry pozbêdzie, Na zielonem, na zielo-
nem Drzezie juz nie usiêdzie psn IS LXVIII 253; parami (Z + lit) Olsz, psn, paroma 
«we dwoje»: múo¬eš tak p×ra‹i i¬e Ruœ Olsz, Lecia³y gózeczki, Lecia³y poramy, Wezna 
sobzie dziéwcza Z modramy ³oczamy psn Stef III 15, coúnek to pšeæiskuje tam  w zat, 
casem to paroma, ºed jnostaln, to jnym còúnºem Krzy¿any Gi¿.  PG

parada (Z + lit) W Szcz Pisz, Kult MW RD, psn; 1. «wystawnoœæ, okaza³oœæ; 
upiêkszenie, ozdoba» W Szcz Pisz i bl: kandara to jest do parad, to tlo wojsko ma 
Szczytno, te scyæ×nºi to su tlo do parad, bo ta tšæina do tyô úatuf ben¬e drutañi abo 
tššæinu popšzonzyvana Wejsuny Pisz, [pierœcionek] tn co ot oddaŸin to bes ocka, 
a z ocºm to ot parad D¹brówka Pisz, ü fraz w paradzie «z przepychem, strojnie» 
bl: Bo te zolñiÅe ñe jenyj matºi, Stoju f para¬e jek z ruzy kœatºi psn, od parady «na spe-
cjalne okazje, nie na co dzieñ»: do przewo¿enia osób w celach innych ni¿ praca s³u¿y³y 
pojazdy „od parady” – wozy i sanie wyjazdowe bl, Kult MW 306, [ktoœ] nie od parady 
«[ktoœ] umiej¹cy stan¹æ na wysokoœci zadania»: ale Åe to buú ôúop ñe úot paradi, 
œeçgnòú po rozum do gúovi i tak íem pore¬uú: […] Ró¿nowo Olsz, Stef JPW 52, nie 
nosiæ g³owy od parady Olsz zob. nosiæ w zn 5; üü «o wyszukanym sposobie zwracania 
siê do kogoœ»: taki parady zaœ, jek w wysoki mozie polski: „daj mi Pan, nie bierz mi 
Pani za z³e” my nie znáwa W, Bar 44; 2. «defilada, pokaz» W i bl: Kiedy mak zakœcie 
psienknie w ³ogrodzie, Jekby ¿olniérze, gdy só w paradzie psn Stef I 53, ü kœùnc m× 
koñe íek do paradi W, SWarm 106; 3. «pycha, zarozumia³oœæ, dzia³anie na pokaz (obj. 
SWarm)» W i bl: ta íyô parada do ñicegùí ñe doprova¬i, tilo lu¬e bandù z ñyô zambovaæ 
W, SWarm 106, W Szówá³dzie parada, W Linozie rozum psn Stef RD 49.  DK

paradny (Z + lit) W Mr¹g E³k, psn; 1. «przeznaczony na specjalne okazje, 
odœwiêtny; wyszukany» lok. jw. i bl: [bryczka] to paradn vus, jo, najeŸ¬iúem œe f fejnô 
vozaô Nida Mr¹g, sañe; paradne sanºi; sanºi; maúe sanecºi Ogródek E³k, Moje psie-
rzyny só cyste jedwabzie Dla cie lontrusie só za paradne psn IS LVII 211; üü «nadzwy-
czajny, specjalny» bl: Ale ¿ylczek dobry Zwo³o³ wiec paradny, Po boru, po lesze Ko¿dy 
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swój dróng niesze psn Stef II 40; 2. «pyszny, zarozumia³y» W: Çyfèini maíùntk×Åi sù 
paradne, úùne do ñikogùí œa ñe úodezŸù W, SWarm 106.  DK

paradowaæ (Z + lit) W Pisz; «chodziæ w czymœ, wystêpowaæ w jakimœ stroju; 
popisywaæ siê»: [mcºi] by¾i okruçgúe, ale ruzny kolor ñe¾i – Ÿeluny, cervuny, bŸaúy – ja 
to f c×rnej tak paradovaúa Hejdyk Pisz.  DK

paradowaæ siê «pyszniæ siê, pokazywaæ siê (obj. KF)»: paradowaæ siê; jek to siê 
paraduje ze swojem brutk×nem Tu³awki Olsz, KF.  DK

paradyn «paralusz, rodzaj przekleñstwa» W, SWarm 106.  DK
parafia (Z + P + lit) OWM; -ija OWM; Asg -¹ Olsz, Gpl -ów W; 1. «najmniejsza 

koœcielna jednostka administracyjna» OWM: na odpust z kazdej wioski, parafiji Biskupiec 
sz³y „ofiary” Stryjewo Resz, P 1, 2, a ksomc proboszcz parafii stara³ siê azeby siê dzieci uczyli 
po polsku w szkole i nauki polske Klon Szcz, P 5, 15, üon je vyœfencony i muœi iœæ g¬e go 
iskup vysa¬i, üon ‹aú aÅ dva parafije [w] latoœem roku Gady Olsz, bo tam f ôturej para-
fiji kœunc pomer, to na to parafijo ñe pšišet kœunc, koœæuú buú zamkñant Wygoda Olsz; 
2. «ogó³ parafian» Olsz Pisz: to ftedy calulecka parafija na tem œfeñæe byúa Kwik Pisz.  DK

parafialny (P + lit) W Szcz; ogp: koszcio³ parafialny dla Stryjewa by³ za moich 
dzieczinich lat w Biskupcu Stryjewo Resz, P 1, 1.  MGK

parafijny (lit) Olsz; «parafialny»: zvúòki zañeœono na smantoš paraœiíni Sz¹bruk 
Olsz, KN III 213.  MGK

parafijski «parafialny»: koœæòú paraf¸ijsºi Upa³ty Gi¿.  MGK
paragraf (Z + lit) Olsz Pisz, psn; «przepis prawny»: ³oni tam maj¹ swoje para-

grafy ji pod³ug tego siê rychtuj¹ Tu³awki Olsz, KF, ü przen «o uderzeniu kijem» Pisz: to 
paragr˚af to jeden ºij beñ¬e Jagodne Pisz, ~ pl «o deklaracji, oœwiadczeniu»: O³owiem 
i krwi¹ paragrafy spiszemy, ¯e z Polsk¹ po³¹czyæ siê chcemy psn IS DXCIII-I 56.  DK

paragrósek zob. pragrósek.
parak «wywietrznik» Róklas Szcz.  DK
parali¿ (Z + lit) Olsz E³k; palary¿ E³k; ogp: raz byú para¾iÅem tônêÑty, co ñi muk 

ñi nogu ñi reçku, leÅoú, leÅoú tyle ñe¬el Purda Olsz.  DK
paraluch (lit) W; palar- W; euf. «rodzaj wyzwiska»: íeki palaruô mi tu pšešk×¼×? 

W, SWarm 106, ü fraz do paralucha W, do stu paraluchów W, na paralucha W «ro-
dzaj wykrzyknienia lub przekleñstwa», niech kogo paraluch weŸmie «przekleñstwo»: 
niech ciê paraluch weŸnie Olsz, JP LXIII 94, idŸ do paralucha W zob. iœæ w zn 1; por. 
paradyn.  MK, DK

paralus, paralusz (Z + lit) Olsz Mr¹g Pisz; paralus Olsz, paralusz Pisz, zapi-
sy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg Mr¹g Pisz; palar- Olsz Mr¹g; euf. «wykrzyknienie 
wzmacniaj¹ce treœæ wypowiedzi, te¿: rodzaj przekleñstwa»: palarus, ale nie mysl×³em, co 
ty poredzisz s×m taki gruby kloc w³o¿yæ na wóz Tu³awki Olsz, KF, œarny tys, teras tak ji[ô] 
maúo, tlo tyô ¬ikuf to paralus – kartofle tò rujnujo Pogubie Tylne Pisz, ü fraz paralus wie 
«nikt nie wie»: a palarus Ÿi! [w odp. na pyt. eksploratora] Mr¹gowo; por. paradyn.  DK

parami zob. II. para.
parasol (Z + lit) O Nidz; wg SWarm 152 wyraz na W nieu¿ywany; ogp: a mne 

ne uzn×ú, bo j× pot parasolem búa D³u¿ki O, UAM.  DK
par¹czki (SWM IV, IX) Resz Mr¹g Gi¿ Pisz, por¹czki (Z + lit) Resz Pisz; 

1. par¹czki, por¹czki «rêkojeœci p³uga» Resz Mr¹g Gi¿ Pisz; 2. par¹czki «w ko³owrot-
ku: krótkie ko³ki osadzone w tzw. sto³ku» Jagodne Pisz, SWM IV s. 69.  DK, KS
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parcela (Z + P + lit) WMzach, psn; «wydzielony kawa³ek gruntu, dzia³ka»: 
w jedny wsi ¿ydy porozdzierali dwa du¿e miejsca na drobne parcele – i wyœli na swoje, 
bo te nigdy nie strac¹ W, Bar 66, j× te¿ weznê jen¹ parcelê po tem rozparcelowanem 
maj¹tku Tu³awki Olsz, KF, znalaz³em parzela blisko Sz¹fa³du ale tylko sama rolo i to 
tlo piaski bagna i nawet nieu¿ytki GryŸliny Olsz, P 3, 7.  DK

parcelant (lit) W; Npl -ty W; «w³aœciciel parceli»: tam przy koncu zioski mnieszkaj¹ 
tlo same parcelanty Tu³awki Olsz, KF.  DK

parcelarz (Z + lit + SWM V) Olsz; «o ch³opie maj¹cym tylko dom i ma³y 
kawa³ek ziemi; te¿ o w³aœcicielu parceli»: maú gburek; jek buúo rospšedane to parce-
loš to pšezwa¾i no‡encj Wygoda Olsz.  DK

parcelnik «w³aœciciel parceli»: parcelñik parcele ma Bartki Nidz.  DK
parcelowaæ (Z + lit) W Mr¹g; ogp Olsz Mr¹g: s cegò ja bnde zyú? Pole zabra¾i 

do fabriºi, moja vúasna byúa rola, ñe parcelova¾i ino pobra¾i Nida Mr¹g, bod×j maj¹ 
ten maj¹tek parcelowaæ Tu³awki Olsz, KF; parcelowany im. bier.: majentek i on buú 
parcelovany 28 roku, dosta¾i Ÿemñe Zabrodzie Resz.  DK

parch (Z + lit) Olsz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k; 1. «o niektórych chorobach skóry 
(zw³aszcza o œwierzbie); te¿ o ich objawach» Olsz Mr¹g Pisz E³k: parô to ta üobšÅda 
taka na rêçkaô i na tfaÅy Snopki Pisz, musiwa kona wysmarowaæ maœci¹, bo m× parch 
Tu³awki Olsz, KF; 2. «naroœl na brzozie» Siedliska Gi¿.  AB, DK

parchacz (Z + RO) Olsz Szcz Gi¿ Pisz; «ropucha»: carovñica, parôovata Þaba 
f sklepaô tak œe¬i, parôac Zdory Pisz.  MD

parchal «ropucha (pejor)» Glaznoty O, RO 277.  MD
parchaty (Z + lit) OWMzach Mr¹g i bl, psn; per- O; 1. «maj¹cy skórê pokryt¹ 

brodawkami» OMzach Mr¹g: tako petño, perôato Åaba Szyldak O, èarowñice, 
to te parôate, na oboÅe ôo¼o Mierki O, û parchata ¿aba Mzach Mr¹g zob. ¿aba; 
2. «zara¿ony parchem; pokryty wykwitami skórnymi» W i bl: ³od czego ten kon 
m× tak¹ parchat¹ skorê? Tu³awki Olsz, KF, ü jako epitet Hej ty! Babo stara, par-
chata […] Azebyœ babo tu zaraz zdech³a bl, Ma³ III 126, ¯ydzie parchaty, czyœ ty nie 
³oszalá³? W, Stef OK 15; 3. «szorstki, chropowaty, maj¹cy nieg³adk¹ powierzchniê» 
OW: i ¬esºi tz byúy, druèe to byúy taºe parôate, to œe prn¼j opterúo tn mak Lipowo 
O gm. Waplewo, taºe grube parôate to kòra, a g¬e tñejše to borka [odp. na pyt. o korê 
drzew] Mycyny O, na mantle íeœanne kupuíù ter×s take parôate štofi W, SWarm 106; 
por. parszywy, parszywowy.  MGK

parchim, parchimowy, parchin, parchinowy zob. barchan(-).
parchn¹æ «zgin¹æ (obj. eksploratora)»: ñe parôñe ñiôt od gúodu St Kaletka 

Olsz.  DK
parchowaty (Z + RO) OWM, lit bl; 1. «maj¹cy skórê pokryt¹ brodawkami» 

O Resz M i bl: ropuôa? – tom súsaúa, Þäba taka duza parôowata Szczytno, carovñica 
– tako parôovato, co muìo ñescêœæe pšyprova¬i Baranowo Mr¹g, û parchowata ¿aba 
Nidz Wêg Gi¿ Pisz i bl zob. ¿aba; 2. «zara¿ony parchem (chorob¹ skóry lub roœlin)» 
Olsz Gi¿ Pisz: [sadzonki] parôovate so asa‹i, èasm gnjo Próle Olsz, ü ¾isaje to 
taºi plac casm na reçku, taºi kšyne parôovaty Snopki Pisz; 3. «maj¹cy nieg³adk¹ 
powierzchniê»: Parchowate Bagno [nazwa w³asna] bl, Wis³a III 565.  DK

parchownica «ropucha» Szczytno, RO 277.  DK
parchun zob. barchan.
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parciak «o ró¿nych rzeczach zrobionych z partu»: a) «parciany worek do bilo-
nu»: úùn ma dobÅe vipôani paræ×k golštikami W, SWarm 106; b) «pas parciany» W, 
SWarm 106; c) «siermiêga» bl, Wis³a III 88.  MK

parcianka «farbowane p³ótno» Br¹swa³d Olsz, Zient Wieœ 216.  MK
parcianny (Z + lit) OW Gi¿, parciany (Z + P + Fal PST) O Resz Szcz Mwsch, 

SWM II, psn; «zrobiony z lnu, sp z konopi»: tka¾i paræane ubraña ze lnu Wygryny 
Mr¹g, buks suºenne, buks paræanne Upa³ty Gi¿, buty to paræane, to skuÅane Budki 
Olc, kole úuskuf paræan lojfer na dle Orzechowo E³k, paræano šlo i skuÅano šlo, 
štramno, špacyrno, tam koúka šrebrne Sucholaski Gi¿, postrònºi by¾i z prowozu÷ 
paræane ÷pššut ºedœ, a tera so ºet, ºeæane ÷œo Grabowo Mr¹g, Åy‹anny batog, 
paræanny s kunopœa D¹brówno O, Czapla ryby roznosi³a W parcianéj kobia³ce psn, 
Sien 266.  MK

parcik (Z + lit + SWM IV) OM; «specjalny kawa³ek p³ótna z frêdzlami, który 
przed³u¿a osnowê przy zak³adaniu jej na nawój»: buú taºi s partu paræik, ted te co 
s tej púoô búo do tego paræika pš‡onzano, co búo œt÷ i ted tkaæ Kowalik Szcz, 
paræik to tam g¬e zacynajo tkaæ Sajzy E³k, potm pšy¬e œpòna, vysoko fsa¼una f te kro-
sna i ten paræik – to s partu taºe bedò varkoce popleæòne – bes œpòne be¬e pšeúozony 
do tj púoœi Rostki Pisz.  MD

pardon (lit) W; tylko -un; «wzgl¹d, taryfa ulgowa»: n× ñego ñi m×m Å×dnygo 
pardunu W, SWarm 106.  ID

pardonowaæ; tylko pardun-; fut 1sg bêdê pardonowa³, 1pl bêdziewa pardonowaæ; 
«oszczêdzaæ, traktowaæ ulgowo, pob³a¿aæ»: í× mu ñe banda pardunov×ú, bo úùn na 
to ñe zasúuguíe W, SWarm 106, ü íutro ñe bañ¬eva pardunovaæ, tilo zar×s úot rana 
zabŸeÅeva œa do roboti ib.  ID

pardun, pardunowaæ zob. pardon(-).
parê (Z + P + lit) OWM i bl, psn; pe³ny wykaz form: parê (te¿ w odnie-

sieniu do mê¿czyzn) OWM, G paruch (te¿ w odniesieniu do kobiet) Mr¹g Pisz, 
GA m-pers paru O Olsz Nidz, I paroma Olsz Mr¹g; ogp: zawoúaú ješèe p×re 
ôúopò÷ – coby üogän üugaœiæ Gietrzwa³d Olsz, pora kobŸit pšišúo i go [len] vtrú 
GryŸliny Olsz, to pššúo pare ro¬inuf Ukta Mr¹g, Prusy to œe ¬elo na pare taºiô ple-
‹onuf Fr¹knowo Nidz, buú jeden taºi maúy, co ‹aú tšy morèi i ‹aú pare kozu÷, 
ñe? Miko³ajki Mr¹g, w tem ogrodzie by³o tylko pare wiszni, a tak tylko warzywa i kar-
tofle sadzonie Klon Szcz, P 5, 6, jakem pare poœpœeva¾i, jek ôto ôæaú, to pošet spaæ, 
a ôto ôæaú, to poœe¬aú Napierki Nidz, ôo¬i po ‹eœæe, coby roboty šukaú, coby pare 
groš ješèe zarobŸuú N Kaletka Olsz, Åendañi go [len] poroskúada¾i, tak lezaú pare 
ñe¬el as z ´ššôu ta skorupa zaceúa pçºaæ Dobry Lasek Mr¹g, zaryèoú pare razy 
Radosty Olsz, paruô koituf tak klepa¾i ºijanko Snopki Pisz, täm ostaú jedän zaity 
i paru rannyô Stawiguda Olsz, onegdaj pšet poroma dnoma, ñe¬eloma Wipsowo 
Olsz, ü zebra¾i e paruô i iúa Ìeñò÷ Ìewa¾i Mr¹gowo, ü fraz parê czasów Olsz 
Mr¹g Pisz, parê czasy Go³d, za parê czasów Pisz zob. czas w zn 1.  PG

parênaœcie «kilkanaœcie»: on tes parenaœæe lat byú vdovŸec, jo vdova G³uch 
Szcz.  PG

parêset (Z) O Olsz Szcz Gi¿ Pisz; «kilka setek»: pareset tu Mazurò÷ jest Szczytno, 
ale Marijnštat jus jest tçgo stare, p×rest l×t i vedúuk tgo to búo utšmano i üostañe 
M×rijnštat Bia³a Piska, UAM.  PG
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pargrózek zob. pragrósek.
park ogp: klun, katon f parkaô, ºñi tag Ÿncj, ñe znaje N Wieœ Ostródzka. 

  MD
parka (Z + lit + SWM V, X) OWM, Kult MW AS, psn; Gpl -ów W Szcz Mr¹g 

Wêg, park Mr¹g; 1. «dwie istoty»: a) «bliŸniêta» OWM: n×pœùt mñeli ¬yfèinka, a potam 
úuroŸuúa íam œa p×rka ôúopcùf W, SWarm 106, ta Agnieszka to je ³od p×rki Tu³awki 
Olsz, KF; b) «dwoje m³odych zwierz¹t: samica i samiec; te¿ o zwierzêtach z jednego 
miotu» W Szcz Pisz: Bernat kupœuú sobŸe p×rka truŸùf i m× ter× z ñami robota na caúi 
¬añ W, SWarm 106, okoæiúa œe, ‹aúa dwa, jednego, jk dwa, to parka M¹cice Szcz; 
2. «II. para w zn 2» OW Szcz Mr¹g Wêg E³k i bl: porka to dva Åak i jedno skšdúo, na 
tm kòncu Åak Liwa O, m ºej zboze to ¬eeñæ parku÷, a len to zawd po p¸etnaæe, to 
dwa mndle w ôaku Grabowo Mr¹g.  PG

parkaæ siê zob. barkaæ siê.
parkan «ogrodzenie, p³ot»: by³ drudzba […], konia przywoza³ do parganu lub 

po³ta i wsze³ do mieszania gospodarza i proszi³ Klon Szcz, P 5, 64.  KS
parlament (P) Olsz; ogp: przysz³y wybory do Parlamentu i gminne i do powiatu 

Dywity Olsz, P 4, 27.  ID
parnik (Z + lit + SWMp) Olsz Szcz Wêg Pisz; «specjalny kocio³ do parowania 

pokarmu (zw³aszcza ziemniaków) dla zwierz¹t»: n× œwinów warzywa kartofle w p×r-
niku Tu³awki Olsz, KF, koæuú, pa[r]ñik – valny ÅeloŸñok z jenym uœem Wejsuny Pisz, 
parñik z blaôi So³tmany Wêg.  PG

I. parny «duszny, gor¹cy i wilgotny»: taki parny dzieñ, pewne bêdzie deszcz 
Tu³awki Olsz, KF.  PG

II. parny (Z + SWM II, IX) Szcz Pisz E³k; «podwójny, sk³adaj¹cy siê z dwóch 
czêœci»: parny lejcik [na dwa konie (dopisek eksploratora)] Grabnik E³k, parny p³ug 
Zdory Pisz, SWM IX s. 26, sanki parne Zdory Pisz, SWM II s. 90.  PG

parobczak (Z + lit) Olsz E³k; Npl  -i Olsz; «m³ody parobek; wiejski ch³opak»: 
ale w Ÿelèiô gospòdarkaô toæ búo zavd tšeba paropèakòf pow. E³k, UAM, fšisci múo¬i 
paropè×ki œa zbŸrali i ôæeli íiœæ na úòngo Ÿilka Gietrzwa³d Olsz, Stef JPW 4.  ID

parobeczek psn; hip «parobek? wiejski ch³opak?»: Jestam sobzie ziesko dziéwcza, 
[…] Mnie sia pojstwa wcole nie chce, Wola mégo parobeczka psn Stef II 22.  MD

parobek (Z + P + lit + SWM XII) WM, psn; Npl -bcy W Pisz i bl, NApl  -bki 
W Gi¿ Pisz E³k i bl; 1. «najemny robotnik zatrudniony w gospodarstwie; te¿: wiej-
ski ch³opak» WM i bl: väçkše gospodaÅe mñe¾i paropka, ¬efcyna i ¬efcyna do gÕœi 
Gietrzwa³d Olsz, parobek to ºedy súuzyú u gospodaÅa, múody Maldanin Pisz, gospo-
daš muŸi do paropka: ty za seroºe sºiby bŸeÅeœ Kobu³ty Szcz, co tak u gburòf súuzl, to 
celadñik, parobek to co u gbura jes, ale u koñof Piasutno Szcz; 2. «drewniany przyrz¹d 
do zdejmowania butów z cholewami» Nidz E³k: koza abo parobek móŸo [odp. na pyt. 
kwest.] Rogó¿ Nidz, SWM XII s. 64.  ID

parobkowaæ (Z + lit) W; fut 1sg m bêdê parobkowaæ W; «pracowaæ jako pa-
robek»: ñe banda caúe Åiæe paropkovaæ, kupœa sobŸe p×ra morgùf i banda robŸuú na 
sfoíam W, SWarm 107.  ID

parokonny «zaprzêgany w dwa konie»: 2 wozy robocze, jednie sanie, wozek paro-
konni i sañky do jazdy do koszco³a Stryjewo Resz, P 1, 4.  ID

paroma zob. II. para.
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paron zob. baron.
parowa, parów? (Z + lit + SWM VI) OW Szcz Mr¹g Pisz E³k, psn; parowa 

lok. jw., zapisy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg O Olsz Szcz Mr¹g Pisz; 1. «torfowisko, 
bagno, mokrad³o» Olsz Szcz Mr¹g Pisz: parowa – mokro, tor÷owato, tor÷ tam jest 
Wystêp Szcz, rudoŸisko to taºe cerwune parow Piwnice Wk Szcz; 2. «ka³u¿a» Szcz 
Mr¹g Pisz E³k: parowa, as parow stojò i búoto œe wlce Tuchlin Pisz, parowa to jak 
‡enc búoto, a jag woda ‡enc stoi to kaluèi Skomack Wk E³k; 3. «w¹wóz, jar» OW Pisz 
i bl: jidŸ n×przód bez las a potem p×row¹ Tu³awki Olsz, KF, Pœi dombroŸe pœi paroŸe 
Œilovaúa ôustºi v roŸe psn, ü parova [«parów w wodzie (obj. JP)»] – tam gúembno 
G³odowo Pisz, JP XXXIV 300.  PG

*parowaæ (Z + lit) Szcz Pisz, psn; 1. «wydzielaæ parê pod wp³ywem ciep³a» Szcz 
i bl: a tedy pšy¬e desc i æepúo je, to tak paruje [ziemia] Kobu³ty Szcz, O miêseczko, 
o œwinino, dobre ¿ycie! Tu pañstwu niosê, jak widzicie, Z niego siê kurzy, ono paruje psn, 
Wis³a VII 94; 2. «wydostawaæ siê w postaci pary»: parovñica, co dm s tyô zeleŸñ×kuf 
i¬e, to tam paruje pšez ¬ure, co ñe tokuje v izbŸe Lisaki Pisz.  PG

parowaæ siê «³¹czyæ siê w pary»: p×rowaæ siê; wejcie n× te dwa go³¹bki, ju¿ siê 
p×ruj¹ Tu³awki Olsz, KF.  PG

parownica «?»: parovñica, co dm s tyô zeleŸñ×kuf i¬e, to tam paruje pšez ¬ure, co 
ñe tokuje v izbŸe Lisaki Pisz.  PG

parownik (SWMp) O Olsz Szcz; «parnik».  MD
parowy (Z + SDO) Mzach Pisz; 1. «paruj¹cy» Szcz Pisz: Ÿemna parova, to je tak 

kedy Ÿimno i dne Ÿimne, a tedy pšy¬e desc i æepúo je, to tak paruje, to naŸency v lasaô, 
ale i tak na ro¾i tes Kobu³ty Szcz, kaúuza moze po descu – parowa woda, ºedy tak stoi 
woda, a potem ÷œòçkñe Snopki Pisz; 2. «poruszany par¹»: vodny múyn i parovy buú – 
damfovy my muìi¾i Fr¹knowo Nidz.  MGK

parów? zob. parowa.
Parówka «nazwa toni na jeziorze Œniardwy»: parufka do ¾iska G³odowo Pisz, 

JP XXXIV 300.  PG
parsk (Z + lit) O Olsz; «kopiec na kartofle i inne warzywa; te¿: murowana piw-

nica poza domem»: na te Åebra pšišúa súoma i Ÿemño opspany na mode jek okop, ale 
na ºilkanaœæe lat – parsk [odp. na pyt. kwest.] Glaznoty O.  KS

parskaæ (Z + lit) Olsz Pisz, psn; praes 3sg parszcze Pisz, parska Olsz, fut 3pl bêd¹ 
parska³y bl; «o zwierzêtach (zwykle o koniach): wydawaæ dŸwiêki, wypuszczaj¹c powie-
trze nozdrzami, prychaæ, kichaæ»: co ten kon tak p×rsk×, mo¿e m× zo³zy Tu³awki Olsz, 
KF, tilo úot æasu do æasu [konie] porskali nozdÅami Sz¹bruk Olsz, KN III 213.  ID

parskn¹æ «prychn¹æ, kichn¹æ»: p×rskn×³ p×rê razy ji zar× bu³o mu lepszy Tu³awki 
Olsz, KF.  ID

parszczyk «o drobnym deszczu» Ko¿uchy Pisz, SWM VI s. 54.  MD
parszywowy «maj¹cy nieg³adk¹ powierzchniê»: na gúoìe ôustºi biúy paršyvove 

[«flanelowe (obj. eksploratora)»], kortunove Zgon Mr¹g.  DK
parszywy (Z) Pisz E³k; «zwi¹zany z parchem»: osypºa to parô, to obšÅda, paršva 

ôoroba Snopki Pisz.  DK
part (Z + lit + SWM IV, XII) O Olsz M i bl, Kult MW HMK, psn; 1. «ró¿nego 

rodzaju p³ótno lniane; te¿: tkanina o bawe³nianej osnowie i lnianym w¹tku» M i bl: 
part – co s tgo cystego lnu, jak œe wybŸe¾i, œe zmaçgluje i splatuje, to œe œ÷eæi Kosewo 
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Mr¹g, part to ryôtovne púutno ot tego n×lepsego vúukna Snopki Pisz, lñina to je to 
samo i ænºi part i grub part, jaºi buú utkan Dryga³y Pisz, gruby part – pšen¼ony 
s pakuú Siedliska Gi¿, part to byúo do košu¾i; grub part, šrdn, ænºi i cale ænºi part 
Kruklanki Wêg, part do kosul do rencñikuf, do púaôtuf, a ted co z Ÿoún i z baveln to 
sukno S¹dry Gi¿, to m mu´im ºitel, v mu´ita spudñica, s púutna, materji, s partu, 
sukna, rozmaitoœæi Kruklanki Wêg, ºej kto ‹aú baveúne, to rouú part na baveúñe, 
to bú ted leps Babiêta Mr¹g, SWM IV s. 141, lñane na poúy, na poú baweúnowe 
– tes part, ale z baweúno – s samej Ÿoún to sukno Krzy¿any Gi¿; ü part bawe³niany, 
bawe³nowy, na bawe³nie, lniany, ~ kl¹krowy, kl¹krzany, z kl¹krów, paczeœny, pacze-
siowy, z paczesi, paklepny, z paklepiów, ~ cienki, cieniuchny, cieñszy, gruby, (naj)
grubszy, œredni; 2. «przêdza lniana» O Olsz Gi¿ Pisz: šyje œe partem Klebark Wk 
Olsz, SWM IV s. 84, ale to i na paræe œe tkaúo veúno Turówko O; 3. «o bieliŸnie 
(obj. SWM XII)» Szcz.  MD, MK

parter «najni¿sza nadziemna kondygnacja budynku»: parter b¬e murowany 
mñæ, parter pomurowaæ be¬e Pisz.  ID

partia (Z + P + lit) W Szcz Gi¿ Pisz Olc; -yja W Szcz Gi¿; Asg -¹ Olsz; «or-
ganizacja polityczna; stronnictwo»: jek œe potp¸isa¾i ÷ tšy¬estem tšeæem roku, to ñe¾i 
Ÿeçkse prawo, lotgo ja muœaú rob´iæ za robotñiºa, co ja œe do partji ñe pšizn×ú Olecko, 
uÅenñiºi mue¾i f partjo fstomÌiæ Sprêcowo Olsz, ü we wiosce utworzy³i sie dwie partyje, 
polskie „Soko³i” i niemieckie „sakhauery” Stryjewo Resz, P 1, 5.  ID

partny «u¿ywany przy przêdzeniu lnu»: iry s tyñi zymbañi z drutu, tryca partna 
jest N Guty Pisz.  MK

partyjny (Z + P) W Gi¿ Olc; Lpl -ech Resz; «nale¿¹cy do partii, zwi¹zany 
z dzia³alnoœci¹ partii» W: pšišet taºi múo¬ak partyjny Gietrzwa³d Olsz, na zebraniach 
partyjniech krzycza³ Amtsleiter: my mami tutaj jeszcze wiele takiech ktorym sie raju chce 
Stryjewo Resz, P 1, 6; partyjny w u¿. rzeczownikowym (Z) Gi¿ Olc; «cz³onek partii»: 
kto ñe byú partyjny to i ñe dostaú tako dobre robote, tako lepso súuzbe dosta¾i partyjñi 
Olecko.  ID

partyzan (Z) Olsz; «partyzant»: partyzon jes kto od waju Radosty Olsz. (Nm 
Partisan).  KS

*partyzant zob. partyzan.
partyzantka «oddzia³y partyzantów, nieregularne wojsko dzia³aj¹ce z ukrycia»: 

byúa taka partyzantka, po ñe‹ecºej wojñe zostaúo Purda Olsz, ptano nas búo, co 
m ôæe¾i ‹i¾icjo ÷ po´etše wysa¬iæ, komendanta i bur‹istša zaiæ i partyzantke w leœe 
utšymujem Miko³ajki Mr¹g.  MD

paryja (Z) Gi¿; «o cz³owieku ró¿ni¹cym siê od innych, te¿ o kimœ nieprzyzwo-
itym, niemoralnym»: parja to otñanek, co œe ròzñi od innô lu¬i, ale pšewaÅñe co œe Ÿle 
prowa¬i U¿ranki Gi¿.  MD

parzch zob. parzk.
parzenie «odparzanie»: a mie te flaki a najgorzej paszk parzy³y w g³owe i zapewnie 

od tego parzenia od paszku wypad³y mi potem w³osy z g³owy tak ¿e teraz mam prawie 
go³¹ g³owe Dywity Olsz, P 4, 15.  ID

parzk (Z) Nidz, paszek, paszk (Z + P + lit +SWMa) OW Nidz Gi¿ Pisz, psn; 
paszek bl, paszk OW Nidz, zapisy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg W Gi¿ Pisz; parzch 
Nidz; GLsg paszku W Pisz; 1. «¿o³¹dek wiêkszego zwierzêcia hodowlanego: konia, 
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krowy, œwini» OW Nidz i bl: krova byúa lus i steraúa tego byèka, tedy paœk mu peçk 
Klucznik Olsz, da¾i ‹i ten caú duÞi pask – wur, Åoúyndek od woúa, coby i do jeÞora, 
wytoknoñæ i wcysæiæ Jab³onka Nidz, Mia³a œwinia du¿y paszek [...] Aza¿ to [nie] œwiñski 
paszek psn, Kolb 448; 2. «jakaœ czêœæ przewodu pokarmowego cz³owieka» W Pisz 
(SWM podaje wspóln¹ lokalizacjê: paszk, paszek W Gi¿ Pisz): v Åoúentku pšerabŸa œe 
fšystka strava co cúoŸek zje i i¬e do paœku Snopki Pisz, SWMa 57.  KS

parzyæ (Z + P + lit) OWMzach Mr¹g Pisz i bl, psn; praes 1pl parzym Mr¹g; 
1. «poddawaæ dzia³aniu gor¹cej wody lub innej gor¹cej substancji» O Olsz Nidz Pisz 
i bl: un go [sukno] pašÅ¾i i f takò prase £utynowo O, jo jee boe [jak z popio³u ³ug 
robili (dopisek eksploratora)] tam popoúam to paÅyl Stêkiny Olsz, ü i üòna tym 
ukropem iô paÅyúa, a tymu nastarsymu zbujoŸu tys go straæiúa ta ¬ifka £upki Pisz; 
üü «niszczyæ, uœmiercaæ przez zalanie wrz¹tkiem»: pluskfy paÅy œe gorònco vodo 
Szmygwa³d M³ O; 2. a) «o s³oñcu: przypiekaæ, pra¿yæ; powodowaæ uczucie gor¹ca» 
W i bl: súùnko paÅi a koñe ñi mogù œa úognaæ úot bùçkùf W, SWarm 107, ü w luty 
b¹dŸ obuty osobliwie gdyœ w podró¿y, kiedy parz¹ têgie mrozy Kal 1894, 8; b) «szczypaæ, 
piec, wywo³ywaæ podra¿nienie skóry»: scylka, jek üòna uœòñ¬e ºeñi na rçke abo na 
noge, to tak añib tam zascip×ú i paÅ Zgni³ocha Nidz; 3. «zalewaæ wrz¹tkiem w celu 
uzyskania naparu, zaparzaæ» Olsz Mr¹g Pisz: ale m to pœoúun pašÅm, to jo taske 
üopašÅe Lipowo Mr¹g, ºedy œe vaÅy vodä, to kofej paÅyæ Karwik Pisz; parz¹cy im. wsp. 
odm. w zn 2b: nie w³aŸ tam, bo przy p³ocie rosn¹ takie parz¹ce ¿eg×wki Tu³awki Olsz, 
KF; parzony (Z + lit) OW Szcz Mr¹g Pisz; Nsg n -e O Olsz Szcz Mr¹g, -o Resz Mr¹g 
Pisz, praet z podm. uogóln. ze s³p. Olsz, bez s³p. Pisz; im. bier. w zn 1: paÅòne biúo 
d×vñi f koriæe z ŸÜøbi, a ter×s na ¬vÜÅe poúoÅe to œe úopaÅi [œwiniê] Bart¹g Olsz, KN II 
54, ý toæ rozmaiæe – beñ¬e paÅòne, beñ¬e potm tkane, púòtno elòne, polwane wodò, 
jeŸorowo wodò Zwierzewo O.  ID, KS

parzyæ siê «o ziemniakach przechowywanych w zbyt wysokiej temperaturze: 
gniæ, psuæ siê»: v Ÿmñi súume poúoÅ¾i, ve œrodek fsa¬i¾i tako rurke z g¾in, to co 
vpalòno jest i fted to mogúo vcuçgaæ to – ñe? – f tj koÌe bñ¬e æepúo i b zaèe¾i te 
kartofle paÅæ [siê] i b œe zgñi¾i Kajkowo O, UAM.  KS

I. pas (Z + P + lit + SWM II, XII, SWMo, SDGW) OWM, psn; Gsg -u Olc; 
1. «d³ugi, w¹ski kawa³ek skóry lub tkaniny s³u¿¹cy do przepasywania siê, zw³aszcza 
przy spodniach» OWM: pas to ôúoÌi noso na buksaô Jab³onka Nidz, pas – portºi œe 
pšyceÌa, coby ñe spadúy Sêdañsk Szcz, pas to do obìëzaæ tak bes puú Tomaszkowo 
Olsz, pas ten co ÷koúo na bÅuôu œe noœi Nataæ Wk Nidz, potem to jus üoseúºi ñe¾i, 
poŸeœi¾i soe zaÏpas Pisz, Mo siostrzycka pas jedwabny, Bendzie powojnicek ³adny psn 
IS DXCIII-XX 59, ü fraz za pasem «wkrótce, niebawem»: œwiêtego Jekuba juz mamy 
za pasem bl, Ma³ I 9; 2. «rzemieñ lub taœma parciana»: a) «stanowi¹ca czêœæ uprzê¿y» 
OM: pas na úuœine i na noœe ma taºi pas pod brodo Szczytno, üuzda ma pas dwa, to 
pšdo na kšs na koúko Nida Mr¹g, na kúu[m]p pas i teïi naÏkššs koñoŸu jest ts 
pas Zameczek Mr¹g, to brustblat, ale Mazury mu‡i¾i inacej – pœerœowy pas Pañska 
Wola Gi¿; b) «w innej funkcji» OW Mr¹g Gi¿ Pisz Olc: na tššoñe kreñæi œe ¬erzak, 
jest zjonzan do klopa taºim skošÅanm paœiºem abo pasem Kosewo Mr¹g, taºe co do 
maœiny to pas Miechy Gi¿; 3. «u cz³owieka: czêœæ tu³owia powy¿ej bioder, talia; te¿: 
fragment ubrania otaczaj¹cy tê czêœæ cia³a» O Olsz Szcz Gi¿ Pisz E³k Olc i bl: ºitel 
to jest üot pasa aš do Ÿamñi dlo kob´itòf GryŸliny Olsz, sukman to tak usyt jak bluska, 
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a f tyúku rosænty, dyôt zaÌnty f paœe Laski Wk E³k, jupa – to jes üo, blusºa, co pò pas, 
ºedy œe ma üosobno blusºe Olecko, ü íuš ftedi [panna] buúa fpu pas bŸ×ú× Butryny 
Olsz, Stef JPW 34, ü Ujó³ sie pod pasy i der der pod lasy Za swojó ¿onó psn IS LIII 194; 
4. «d³ugi kawa³ek p³ótna do owijania niemowlêcia» W Szcz: po‡ijak ñe mu‡o, tlo pas 
Gi³awy Olsz, teros juš f pasy ñe poŸijajo Wymój Olsz; 5. a) «pasmo s³omy do wi¹zania 
snopków, powrós³o» Szcz Mr¹g Pisz E³k Olc: bedo pas roone ze súom, proŸïsúo 
ºed duz snoÌ Mr¹gowo; b) «pasmo przêdzy»: motovnzek, co pšekúadaæ tn pas 
Pogorzel Wk Pisz; 6. «pod³u¿ny kawa³ek tkaniny, wszyty lub przyszyty do czegoœ» 
Szcz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz Olc: kapucka to dla ¬e÷cynku÷ búa, tu taºi pas i ÷ tyúku 
byú k¾iñik, zamarscona, búy krzy Olecko, ºitle f taºe f×údy, s pasym Krzywonoga 
Szcz, pasy do koœuluf [wszywane na ramionach] Grabowo Mr¹g; 7. «pod³u¿ny frag-
ment jakiejœ powierzchni»: moja ñe¼a dúussy pas Ÿeñi, ale moze bæ i grañica abo 
bruzda Jab³onka Nidz, ü oñi ôæe¾i, ‹e¾i tn za‹ar, g¬e oñi by¾i, a tam ñe wolno, pas 
grañièny Purda Olsz; 8. «w¹ski kawa³ek odciêty od czegoœ»: st×ñ œa mñ¬×neèkò, to 
æa zatô na f te pasi, a moía matka æa ñe n×í¬e [mowa o tkanych chodniczkach] Przykop 
N [Jaœniewo] Olsz, Stef JPW 16; 9. «zespó³ dwudziestu czterech po³¹czonych tratw»: 
tedi íena za drugù dvan×œæe t×flùf to pùpaœe, a pas íek dva¬eœæa štÜri t×flùf  øi tedi íadù 
z ñami na íeŸoro Bart¹g Olsz, KN II 55; por. pó³pasie.  DK

II. pas (Z + lit) W; 1. «paszport» W: dost×ú-am pas i zar× viza na vií×st do 
Polski W, SWarm 107; 2. «ksi¹¿eczka wojskowa (obj. eksploratora)»: s pasa‹i po¾i 
do mñar, vybŸerka Purda Olsz. (Nm Pass).  DK

III. pas (P) Olc; fraz przyjœæ do pasu zob. przyjœæ.  DK
pasaæ (Z + P + lit) WMzach, psn; praet 1sg ja pasa³ bl, 1pl pasalim Szcz; iter 

w stos. do paœæ w zn 1: od maúgo tom bdúo pasaú Dêbowiec Nidz, UAM, pasa³em 
gêsi albo byd³o tom nad t¹ £yn¹ … spiewa³ piosenki a echo a¿ od tych lasów do mie 
wraca³o Dywity Olsz, P 4, 4.  JZ, MK

pasa¿erski «przeznaczony dla pasa¿erów»: bo dlatego ¿e nie by³o takiego wagonu 
pas[a]zerskiego Klon Szcz, P 5, 11.  DK

paseczek (Z + SWM XII) Mr¹g Gi¿ Pisz Olc, SWMo, psn; hip: 1. «d³ugi, w¹ski 
kawa³ek skóry lub tkaniny s³u¿¹cy do przepasywania siê» Mr¹g i bl: f tym pšitforeèku 
jeden pasecek buú ze zúotym z×mºem i zúotm pšeæoçgñone reçkaìicºi Mr¹gowo; 
2. «mankiet przy rêkawie koszuli»: Aô ma na‹ilejsa, sykuj ‹i rncele, Bo ja prec od-
jade na pšysúo ne¬ele. Rencele sykuje, šyroºe pasecºi, Ukúada kosulºi, púaco jej ocecºi 
psn; 3. «d³ugi kawa³ek p³ótna do owijania niemowlêcia» Mieruniszki Olc, SWM XII 
s. 31; 4. a) «pasmo s³omy do wi¹zania snopków, powrós³o»: [wyrwany len wi¹¿e siê] 
f pasecºi, f snopusºi i staìi œe v gaœæe Mieruniszki Olc; b) «pasmo przêdzy»: ted kun-
¬el osobno s tego poŸonzo taºe pasecºi Karwica Pisz; 5. «pr¹¿ek»: dr¾i¸ èerwun to 
naleps, ruzn jes i ÷ pasecºi Ryn Gi¿.  DK

pasek (Z + P + lit + SWM II, IV, XII, SWMo, SDGW) OWM, psn; 1. «pod³u¿ny 
kawa³ek tkaniny, rzadziej skóry, wszyty lub przyszyty do czegoœ; zwykle trok, pat-
ka; te¿: naszywka» OWM: koúñeš, ñeôturne to posek muŸo Mazuchówka Gi¿, kosu-
la na pasºaô z n×druma Kruklanki Wêg, pasek pod reçkawem Miko³ajki Mr¹g, jòpy 
– take dúuge, s paskäm ÷ tyúku Sz¹bruk Olsz, but dúuèe i krutºe, œnurovane abo 
by¾i ñekture paska‹i zapœinane Lichtajny O, ºitel byú k¾iñasty, mñoú kryzel üopsa¼ony 
paska‹i èorny‹i Purda Olsz, kordel – pasek na èapce, co to [pracownicy] na poèta 
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majo Szyldak O; üü «wykoñczenie rêkawa, mankiet przy rêkawie koszuli, zw³aszcza 
dawnego typu» OWM: pasºi a ñe to man¸ety – to su te sroºe, co e na ÷ajnu kno÷le 
zap¸ina Nataæ Wk Nidz, rçkaw tys byl dúuèe, pokruzowane, ÷ste ÷ pasºi Mr¹gowo; 
2. «d³ugi, w¹ski kawa³ek skóry lub tkaniny s³u¿¹cy do przepasywania siê, zw³aszcza 
przy spodniach» OWM: pas, to tak te ôúopy na pasku buksy nosu Orzysz Pisz, pasek 
ten co menšæizn noso, tak œe pšepaso pasºem Ryn Gi¿, pasek do klejtuf Jebramki 
Pisz; 3. «rzemieñ lub taœma parciana»: a) «stanowi¹ca czêœæ uprzê¿y» O Olsz Nidz 
Mwsch: uzda to Åelazo i posºi Samborowo O, cugle – ten pasek, co ot uzdy zapñe œe do 
poduºi, do ¾i Kraplewo O; b) «w innej funkcji» O Olsz Mzach i bl: kapa to búa ze 
skòr na bŸijoku i potem zŸujzane jest taºim posºem ze skur, co œe tšmaúo Elgnówko 
O, poæeçgel – to je pšytšymac abo posek to jednoš Szmygwa³d M³ O, kupsiu³em sobzie 
skórkowy p×sek do zegierka Tu³awki Olsz, KF, ü fraz wodziæ na pasku bl zob. wodziæ; 
4. «pasmo s³omy do wi¹zania snopków, powrós³o» Szcz Mwsch: kno´e te üot pasºa 
do ñiza Ogródek E³k, furman to jus tlko reœta, to pot pasek tamuj Szczytno; 5. «d³ugi 
kawa³ek p³ótna do owijania niemowlêcia» W: jak œa ¬ecko uro¬i, dostañe košulke 
i kaboæik i pasºem œe pšepaše, i f pœelušºi zaìiñe Purda Olsz; 6. «w¹ski kawa³ek odciêty 
od czegoœ» Olsz Nidz Mr¹g: b¾i taºe wïsºe pasº šÅñente – to búa syrowa skòra, 
biú – najlepse biú z ¬ikò÷ Nidzica; 7. «pod³u¿ny fragment jakiejœ powierzchni; te¿: 
pr¹¿ek»: tam taºe bŸelñiºi, co tam pasºi majo, to muìo smuèi na to, na taºe úoncºi 
Gardyny Nidz, kupaúo œe potspudna p¸eÅynka cervune, ñebŸesºe, f pasºi Gajrowskie 
Olc; 8. «o talii» O Nidz: fartuô f pasek zapasany i tak Mierki O; 9. pl «nazwa toni na 
jeziorze Œniardwy»: dva paskuf, pasºi G³odowo Pisz, JP XXXIV 301.  DK

pasekiel zob. posêkiel.
pasemko (Z + SWM IV) Olsz Szcz Mr¹g Pisz E³k Olc; Gpl -ów Olsz Pisz Olc; 

«okreœlona liczba u³o¿onych równolegle nitek zmotanej przêdzy przewi¹zanych sznu-
reczkiem, czêœæ motka»: ÷ kòzdem pasemku tšy¬eœæi ñiæi DŸwierzuty Szcz, dva¬eœæa 
tyô pasemkuf to byúo oºetek Skajboty Olsz, tšeba v ñe [w retºi] úosnove zúozæ po 
jednem pasemku, zamknoñæ to roncºe jako klepusko, coby te pasemka œe ñe plontaúy 
Ramsowo Olsz, SWM IV s. 107.  DK

paseng zob. basen.
pasêkiel zob. posêkiel.
*pasia, pasz, pasza, paœ (Z + P + lit) OWM i bl; pasza O Olsz Nidz, pasz Resz 

Mr¹g Gi¿ Pisz (w tym f Pisz w zn 1), paœ Olsz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc (- W Gi¿), zapisy 
nierozstrzygaj¹ce formy Nsg lub czêœciowo rodzaju gramatycznego OW Szcz Mr¹g 
Gi¿ Pisz Olc i bl (w tym f OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl); 1. pasz, pasza, paœ «po¿ywienie 
dla zwierz¹t, karma» OW Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: a znuf mi dostañm esce ot tgo, 
ot cuºerñi vtúoºi, to ts to es dobra paš Bzury Pisz, UAM, putrof je nolepy na paše 
Unieszewo Olsz, pa – jedúo dla robastfa Z¹bie Olsz; 2. pasz, pasza? paœ «miejsce, gdzie 
siê pasie zwierzêta domowe, pastwisko» Resz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc: to je po, bo œe p×œe, 
abo poñik, ten üugur caú to poñik Bredynki Resz, vgon to by¾i taºe droèi, g¬e ºedyœ bi-
dúo abo ubusfo byúo na paš g×ñane Skorupki Gi¿, ugur to zawdy lezaú rok, wgna¾i woúy 
na paœ Maldanin Pisz, na úònce, na pašy Skop Gi¿; 3. pasz? pasza? paœ? «wypasanie» 
O Resz Szcz Mr¹g Gi¿: pastfisko, úoçºi do päši N Wieœ Ostródzka, úuçka do paœi i do 
kos, do œana Szczytno, lucerno i inne trovy zašane – do koœeño i do pošy Smolonek O, 
paæe to taºe opsyte štfle, to do paœi, a ñe muk paœæ to ôodaºi obuú Ukta Mr¹g.  MK
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pasieka (Z + PorJ 63) W; ogp: pulñistfo – to je jek ta paœeka, tak fœstko pospo-
úu Rasz¹g Resz.  MD

pasienie (Z + P) Olsz Mzach Pisz; forma rzeczownikowa czas. II. paœæ w zn 1: 
te Kurpœe to by¾i mocno uboèe i ot iô ôúopakuf do kruf paœena my œe po polsku nauèy¾i 
G³uch Szcz, doú ji pœeñæ úuçk i pœeñæ pola do paœeno Purda Olsz.  JZ

pasierb (Z + SWM V) OWM, psn; pasierzb OWM; Npl -y OWM; 1. «syn niero-
dzony, bêd¹cy dzieckiem wspó³ma³¿onka; w pl te¿: dzieci nierodzone, bêd¹ce synem 
lub córk¹ wspó³ma³¿onka» OWM: paœšp jes ot druèigo ojca Paprotki Gi¿, syn, paœšp 
– ale to petñe Szyba E³k, Äni wdowy bräæ nie kaze Bo ma wiele dzieci, Skoro päsierby 
podrosno, To ojcym wyleci psn Kêtrz 78; 2. «odnoga pnia»: paœišp muŸo jak vyroœñe od 
razu druèe dÅevo M¹cice Szcz, paœešp – taºi grub, co tam pšroœñe [odp. na pyt. o ga³¹Ÿ] 
Hejdyk Pisz.  DK

pasierbica (Z + SWM V) OWM; pasierzb- M; «córka nierodzona, bêd¹ca 
dzieckiem wspó³ma³¿onka»: macoôa; paœišŸbŸica – curka ojèyma Wielbark Szcz; por. 
pasierbnica. DK

pasierbnica (Z + SWM V) WMzach Pisz E³k; pasierzb- Pisz; «pasierbica»: a cur-
ka to jo ñe Ÿim – paœiÅbñica – ñeúadne ji‹ja su te polske, po ñiñecku úadñij Tuchlin 
Pisz.  DK

pasierbniczka (SWM V) Olsz; hip «pasierbica».  MD
pasierbny «bêd¹cy synem lub córk¹ wspó³ma³¿onka»: pasierbne dzieci £êgajny 

Olsz, SWM V s. 14.  DK
pasierzb, pasierzbica, pasierzbnica zob. pasierb(-).
pasik (Z + SWM XII, SWMo, SDGW) O Olsz M, SWM IX, psn; 1. «pod³u¿ny 

kawa³ek tkaniny przyszyty do czegoœ»: a) «wykoñczenie rêkawa, mankiet przy rêkawie 
koszuli dawnego typu» O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz; b) «rodzaj ko³nierzyka przy ko-
szuli»: kolñš, poik taºi wëÞuôn Ryn Gi¿, kolñeÅk ÷ste ÷ poœik zapsnto na kna÷elºe 
Mr¹gowo; 2. «rzemieñ lub taœma z tkaniny»: a) «stanowi¹ca czêœæ uprzê¿y» Mzach 
Mr¹g Gi¿: my ñe muìo nagúuvek, ten paœik pod gÅyve Kot Nidz, üuzda – to ven¬idúo co 
pš¬e f psk – i üofto na üus, i pod brodo paœik œe zapñe, i ñe zleæi Nida Mr¹g; b) «w in-
nej funkcji» Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: na tššoñe kreñæi œe ¬erzak, jest zjonzan do klopa 
taºim skošÅanm paœiºem abo pasem Kosewo Mr¹g, paœik taºi, pasek cob mu [szew-
cowi] œe ñe ssunúo kopyto D¹brówka Pisz; 3. «d³ugi, w¹ski kawa³ek skóry lub tkaniny 
s³u¿¹cy do przepasywania siê» Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: œnala, snalka to do paœika na 
klejt, a to to klamra D¹brówka Pisz; üü «czêœæ bielizny damskiej z podwi¹zkami do 
przytrzymywania poñczoch»: pašyk do štrypuf pœÌnañ× Miko³ajki Mr¹g; 4. «d³ugi 
kawa³ek p³ótna do owijania niemowlêcia» Mr¹g Gi¿; 5. «pasmo s³omy do wi¹zania 
snopków, powrós³o» Bogacko Gi¿, SDGW 39.  DK

pasisko (Z + SDO) Olsz E³k; «pastwisko; te¿: pole nieuprawiane, na którym pa-
sie siê byd³o»: paœiska to uda¬o [sic!] œe na úodúogaô Olsz, SDO 83, ugòr? – co to œe 
œeje po tym zboÅe – do zta œe sikuje, koñicyna na ñim jest, paœisko, a tedy be¬e orane 
E³k.  MK

paskuda m f (lit) W, psn; m W, f W, zapis nierozstrzygaj¹cy rodzaju grama-
tycznego bl; definicje powtórzono za SWarm; 1. m f? «paskudnik, brzydal» W i bl: 
s paskudù ñiôt œa vdavaæ ñe ôce W, SWarm 107; 2. f «zad, poœladki»: íek œa, baçkarti, 
ñe úuspokoíita, dostañeta po pasku¬e W, SWarm 107.  DK
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paskudnie «bardzo Ÿle, niedobrze»: paskudñe to še tym üoraúo Olecko, jegomoœæ, 
ale já Mniamniec. Na to ksióndz ³odpozieduje: – To paskudnie, ale nie grzéch W, Stef 
OK 11.  MGK

paskudny (Z) O Gi¿, SWMc; 1. «brzydki, nieprzyjemny, te¿ o pogodzie» O Gi¿: 
a na pošel ºed búo tºano, to ÷ cerwòne prònzecºi, jäk ôto ôcaú, to prçgowaæina, iwe, 
paskudn i ñewarn mu´i¾im i iw, jak tam komu pšsúo do üust Ryn Gi¿, wej to ta pa-
skudn× mowa Ostróda, paskudn cas, taºi ñepšijemn Ryn Gi¿; 2. «o cz³owieku: do-
kuczliwy, nieznoœny» Gi¿ i bl: taºi cúoŸek to ben¬e muwŸono paskudny abo taºi psotñik 
Paprotki Gi¿.  MGK

paskudziæ siê «o skaleczeniu: ropieæ, j¹trzyæ siê»: ñe pasku¬iúo œe, ale bo¾i 
Lichtajny O.  DK

paskudztwo; tylko -stwo; «o brudnej wodzie»: co gñœi p¸i¾i, to paskust÷o 
Olecko.  MD

paskustwo zob. paskudztwo.
pasmo (Z + P + lit + SWM IV, SDGW) OWM; paœmo Gi¿; Gpl -ów OWMzach 

Mr¹g Gi¿ Pisz (pasem OW Szcz Mr¹g); 1. «okreœlona liczba u³o¿onych równoleg-
le nitek zmotanej przêdzy przewi¹zanych sznureczkiem, czêœæ motka» OWM: 
íek napšendli, to zmotali na motoŸidle, f pasma popšekrùncali provuskem, viv×Åali 
ta pšen¼a i úusušili i úuriÅili, cobi buúa štivn× i gú×tk×, cobi œe ñe rvaúa Br¹swa³d 
Olsz, KN III 211, na kššyš ñiæ pšyj¬e pšeúoÅona, tedy œe porobŸo pasma Klon Szcz, 
do jengo pasma œtr¬eœæi razy f koúo, œtr¼eœæi ñiæi Bogacko Gi¿, šeœ¬eœònt ñitkuf 
v jednm paœme Jab³onka Nidz, su paœma, majo 12 ñiæuf, to œe v oºetek zroi, 
te tkacºi ºedyœ ‹e¾i sfoje ñary Skorupki Gi¿, ze špulºi œe mota na moto‡jidúo 
i beñ¬e raôowane pasma – po dwanaœæe pasmu÷ co jednakowe Zwierzewo O, a te 
kluçkry te búo motane na úokæe, a f tem úokæu 10 pasmuf, to œe nazvaúo úokeæ 
Olsztynek O; 2. «o s³omianym powróœle do wi¹zania snopków zbo¿a» Zgni³ocha 
Nidz, SDGW 39.  DK

I. pasowaæ (Z + P + lit) OW Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc, psn; 1. «byæ stosownym, 
w³aœciwie dobranym; nadawaæ siê; odpowiadaæ komuœ» OW Nidz Mr¹g Gi¿ Olc i bl: 
tom zañeœ¾i [plon] do dwora, do panst÷a, to buú pon i jimoœæ i mò‡ji¾im tako Ìeœñ 
co pasowaúa do tego ‡onka Kajkowo O, ubraúa ša f tan ujur i poúoÅúa ša f ten 
Åark i f šÌigel patš, jak ji to fšstko pasuje Butryny Olsz, ºedyœ to Ÿel, ºedy pasowòú 
Ÿetš D³u¿ec Mr¹g, arbuzy to so taºe ñi bañe, tš ñe üurosúy, poìetše, Ÿe‹a ñe pasuje 
Pietrzwa³d O, s poèòntku tom z úošerami šli, a potm cugm, bo cuk fšnÇe n×ma pa-
sov×ú Barczewo [St Wartembork] Olsz, Stef JPW 62, Ale ¬iœ karety æi skupujo A i te im 
ñe pasujo Bo kuñe ¾iôe psn; üü impers «wypada, przystoi»: to nie pasuje, cobyœ ty tam 
chodziu³ Tu³awki Olsz, KF; 2. «dobrze le¿eæ, przylegaæ, byæ dopasowanym» W Gi¿ 
Pisz Olc i bl: i tn bòt tak pasov×ú, íekbi n× ni buú zrobÅòni Leszno Olsz, Stef JPW 71, 
ta úobleka na ñego pasuíe, úùna ñe íest fc×le za reíôovn× W, SWarm 134, to se wezne 
pulowne koúko co tam pasuje na duÞe pulºi £abuchy Resz, ü teras jek kup¸iæe to 
gotove, to tak pasuje jak na œfyñi œodúo Mazuchówka Gi¿.  DK

II. pasowaæ (Z + lit) W Gi¿ i bl; «pilnowaæ, uwa¿aæ na coœ, na kogoœ; czatowaæ»: 
na ¬ecko to ti muœiš pasovaæ, bo í× ñi m×m na to æasu W, SWarm 107, pasuj na je-
gn×ki, coby szkody nie zrobzi³y Tu³awki Olsz, KF, tak jek vz×t jeôaú, pasova¾i na ñego 
Bogaczewo Gi¿. (Nm (auf)passen).  DK
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pasowny (Z + lit) Olsz Gi¿ E³k; «stosowny, odpowiedni, w³aœciwy»: pšetaºi: jest 
grups, œredñi i æeñs, pasowne do kozdgo zboÅa muso bæ Skop Gi¿, gnot, to tak naz‡i-
ska pasownego to ñi ma Orzechowo E³k.  MGK

pasta (Z) Olsz Mr¹g E³k; «pasta do butów»: vks abo pasta, vks to f takm 
podúugovatm, pasta v okròçgúm [odp. na pyt. o t³uszcz do czyszczenia butów] Laski 
Wk E³k.  MD, KS

pasteniek psn; hip «pasterz»: Poma³u pasteñku dunz·ij, Bo tyn jeworowi kijek na 
m·im sircu cinz·i psn, BWM 95.  MK

pasterca przen «pasterz»: pan Jezus xrstus jest mòj pasterca Konopki Wk Gi¿. 
  MK

pastereczek psn; hip «pasterz»: Pas³a pastereczka, Jako przepsióreczka, Paste-
reczek do ni, £ona sie go broni psn IS XXXVI 132.  MK

pastereczka psn; hip «pasterka»: Pas³a pastereczka, Jako przepsióreczka, 
Pastereczek do ni, £ona sie go broni psn IS XXXVI 132.  MK

pasterka (Z + SWM VIII, Szyf zw³) W, sp OM; «msza odprawiana o pó³nocy 
w wigiliê Bo¿ego Narodzenia»: na pastyrke i¬em v nocy Redykajny Olsz.  MK

pasternak (Z) O Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; Gsg -u Pisz; ogp: pasternak do jeœæa, 
añi marôef vyglonda jeno bŸaúy, gotuje œe jak marôef, ino ‹esa doœæ Szmygwa³d M³ 
O, suflatºa abo pšegrutka, to tam susune krusºi, pœerñiºi z pasternaku Orzysz Pisz, 
pœetruška a lo tak bŸaúo dúugo roœñe to pasternak Skop Gi¿.  MD, MK

pasternik «laska, kostur pasterski»: pasternikiem tak¹ lask¹ psn IS LXI 221.  MD
pasterski «u¿ywany przez pasterza»: Loska pastérsko w ranku mnio³ I tak rzéw-

nie p³ako³ psn Stef III 106.  MGK
pasterz (Z + P + lit + SWM V) Olsz M, psn; ogp: tam przy granicy pasterz pas³ 

krowy Klon Szcz, P 5, 21, Pan Bòk vejæe œe üobjaìuú napšòt pastÅòm Pianki Pisz, dzia-
dek bi³ jus ztary new³adny do pracy ogrodnicki, bi³ pastezrem owietz Wa³y Nidz, P 9, 4, 
ü przen O pasteÅu dusy mej, Cy¾i ñe ôces œe z¾itovaæ Nat üoìecko tšody tfej psn.  MK

pasterzkowie psn; hip? «pasterze»: A¿ ci z prêdkiem anio³kowie Krzycz¹: bie¿cie¿ 
pasterzkozie Do Betlejem psn IS XXXIV 125.  MK

pastewnik (Z + SDO) Szcz Pisz i bl; «pastwisko (wg SDO – pole lub ogrodzona 
³¹ka)»: pastevñik – my to muŸim rozgarty Pisz, SDO 83.  MK

pastewny (Z + P) W Mr¹g Gi¿; 1. «przeznaczony na paszê, nadaj¹cy siê na 
paszê» lok. jw.: ºed jest potœane travu pastevnò – ta trava jest lepsa, bo na úuçkaô 
kfaœno Gawliki Wk Gi¿, buraºi so te pastewne, zoúte ji jaúe, ji pastewne Skorupki 
Gi¿; 2. «o ³¹ce: nadaj¹ca siê na pastwisko»: ted paœòno, pastewno úòçka, ºed durô 
ôo¼o Rybical Gi¿.  MGK

pastor (Z + P + lit) W Szcz E³k; -ór(-) W; «duchowny ewangelicki»: pastur 
otpoŸeda, Åe jo pšyœeçge zúoÅyú, Åe jo ñe moge èyjiô gÅeôòf vydaæ, bo jo je pasturem 
Purdka Olsz, ü to grali nauczyczele, ks. pastor, siedza, sekretarze s¹du i adwokaczy 
i jech sekretarze Klon Szcz, P 5, 11.  MK

pastornia zob. pasturnia.
pastorz zob. pasturz.
pastowisko (Z) Gi¿, SWM IX, SDO; «pastwisko»: pastoŸisko, na üugoÅe pa¾i 

[odp. na pyt.: Gdzie pasie siê byd³o?] Sucholaski Gi¿.  MD
pastór zob. pastor.
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pastuch (Z + P + SWM V, SDO) OWM, psn; Npl -y Olsz i bl, Dpl -am Gi¿; 
«pasterz»: a tak to üobzujo abo pastuô paœe to ñeüogro¼òne Kobu³ty Szcz, ÷ paŸ¬erñiku, 
w ñeœncu oktòbšÅe daúa moja matka mñe do gospod×Åa La¾i za pastu¸a Ryn Gi¿.  MK

pastuchowy (Z) Gi¿, lit bl; przym. od pastuch: jek ja uæeºem s tyj súuzb pastuôo-
wyj, to matºä mñe daúa do üu¼b kup¸ecºj Ryn Gi¿.  MGK

pastur «pasterz» Kajkowo O, SWM V s. 58.  MK
pastureczek hip «pasterz»: Wstañ, najmilsa, wydój krowy, Ju¿ ci on twój <pastu-

recek> u d¹browy psn, Kolb 337.  MK
pastureczka hip «pasterka»: Pod krzam, pod leszczynó Siedzi pastóreczka jako 

psiepsióreczka psn Stef III 29.  MK
pasturek (SWM V) O, psn; hip «pasterz»: Pod krzam, pod leszczynó Siedzi pastó-

reczka jako psiepsióreczka, A pastórek jidzie do ni psn Stef III 29.  MK
pasturka «pasterka»: pasturka gujsºi pasúo Unieszewo Olsz.  MK
pasturnia (lit) W Wêg; -or- W; «chata pasterza»: i poœli äz za miasto, gdzie by³a 

pasturnia Wêg, Kolb 584.  MK
pasturski «towarzysz¹cy pasterzowi»: pastursºi pœes Weso³owo Pisz.  MGK
pasturz (Z + lit + SDO, Szyf ZOW) W Nidz Mr¹g Pisz E³k, psn; -orz(-) Olsz; 

«pasterz»: to je na granycy Jezierany to jest kamnen, kele tego kamneno pas pastuš by-
dúo Stryjewo Resz, pastfiska biúi pospoúu i pospoúu paœ¾i bdúo, tam biú jeden postoš 
i on fšstko pas Ruœ Olsz, v N×gladaô ôo¬uúam do škoúi do štrn×stgo roku, potam 
pošetam dva lata na súuÅba za pastòÅa Naglady Olsz, Stef JPW 6.  MK

pasturzowy «nale¿¹cy do pasterza»: búo stare úusko pastuÅowe, to kazaúa 
pšñeœæ œ÷Å súom i poúozæ go na to œ÷Åo súume Gardyny Nidz.  MGK

pastuszek (Z + lit + SWM V) W Nidz Gi¿ Pisz, psn; Npl -szkowie bl, -szki 
W; hip «pasterz»: i tyn kijek ros, a za tym sadem pastusek pas Odoje Pisz, BWM 95, 
Pastuszkowie mali Wtenczas w polu spali psn IS XIV 440.  MK

pastwa (Z + P + lit + SWM III) W Szcz Mr¹g Olc; «pasza, pokarm, zwykle 
dla konia» lok. jw.: pastfa – to jest œano i üod üofsu ta súòma Zabrodzie Resz, past÷a 
– co ÷œo naleÅy i œano i klwer Miko³ajki Mr¹g, súòme porznòñæ na drobne na maiñe, 
do post÷y ib, sksnºa do past÷y, ÷utrowana ºasta, do ÷utru ºasta ib, ü przen «¿er; 
pastwienie siê»: nie chcia³em jako dzia³aczem i prowadnikiem bêd¹c swych rodaków 
opuœciæ na pastwa wrogów Dywity Olsz, P 4, 40.  MK

pastwisko (Z + P + lit + SDO, Szyf ZOW) OW Szcz Gi¿ Pisz Olc i bl; «teren, 
na którym wypasa siê zwierzêta domowe»: pastfisko to tam, g¬e bydúo ôo¬i, moze byæ 
üogro¼une to œe nazyva ròzgart Kobu³ty Szcz, pastfiska biúi pospoúu i pospoú paœ¾i 
bdúo, tam biú jeden postoš i on fšstko pas Ruœ Olsz, ¬e pœerosúo na rzisko, ¬e koncna 
ñe byúa, pastfœisko Szczyba³y Or³owskie Gi¿, ìilºi pšôo¬iú aš pot obor, zeraú ofce 
s pastfisk Ruœ Olsz.  MK

pasuszek hip «rzemieñ ³¹cz¹cy czêœci cepów»: potam pšyj¬e taºi pasušek, co ben-
¬e gozva spœento z ijaºem Pietrzwa³d O.  DK

pasyjny (SWM VIII) Wêg; pasyjny czas zob. czas w zn 2.  ID
pasyjonny «pasyjny»: pasjònne nabozñstfo to zavd ve œrode Gi¿ycko.  BB
pasz, pasza zob. *pasia.
paszcza (Z) Mr¹g Pisz, SWM XI (tu wspólna lokalizacja: lwia paszcza, lwi pysz-

czek Olsz Mr¹g Pisz); lwia paszcza «kwiat ogrodowy, Antirrhinum majus (odp. na 
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pyt. kwest.)». U w a g a: w SWM b³êdnie lwia paszcza «lnica pospolita, Linaria vul-
garis».  DK

paszczeæ? «czêsto g³odowaæ, poœciæ»: ale ³ogrodnicy siedz¹ teráz jek krety na 
³okopach i ryj¹ i paszcz¹ w bziédzie W, Bar 66.  DK

paszczêka (lit) E³k i bl; ekspr «paszcza»: Mi³a ¿ono, daj mi rêkê, Nie puœæ miê 
diab³u w paszczêkê GazOlsz XXIX 76.  ID

paszek, paszk zob. parzk.
paszka dem i hip «pacha»: buú postaìony taºi ten drunzek, co muœaú ôo¬iæ ten 

¬eæak, tak œe paœkañi oper Ukta Mr¹g, byúa ô¾ibek kupœiæ i ñeœe pot paško Skajboty 
Olsz.  UDK

pasznik, paœnik (Z + P + lit + SDO) OWM; -sz- O Olsz Szcz Pisz, -- O Resz 
Mzach Pisz, -œ- OWM; Gsg -u Nidz; «pastwisko»: paœñik g¬e œe bidúo paœe, tera mu‡o 
pastÀisko M¹cice Szcz, tak na tô p×nkaô ken ked krov ne ôcu je, to tam e n×Ÿnc 
üofce tšm× D³u¿ki O, UAM, tak, rozgart dla kòñi na paœñiku, gròæ Szczytno, juz 
nied³ugo bendom g¹ski i kaczki, dla pastuchów do paszenia na pasnikach ko³o domu 
Klon Szcz, P 5, 6, na paœñiku, g¬e kole domu taºe tam gru¬e by¾i, to byúo bŸelòno 
Pogubie Œrednie Pisz, na wschód i zachód od wsi Br¹swa³d znajdowa³y siê kiedyœ pa-
stwiska – „paœniki” – gdzie pasterz wiejski pas³ byd³o i owce wszystkich mieszkañców 
Br¹swa³d Olsz, Zient Wieœ 29, na ugoraô zalez jak g¬e, co beñ¬e zagroda zroona to œe 
mu‡i paœñik Ogródek E³k, to ugor – dwa lata do paœñiku zosta‡iú, to rola otpocwaúa 
Gardyny Nidz.  MK

paszport (Z + P + lit) Olsz Szcz Mr¹g E³k; prasz- Mr¹g E³k; ogp: znów paœporty 
przemieniemy Skomack Wk E³k, PME XIX 95.  ID

pasztetówka «kiszka pasztetowa»: bndo kanapºi obúozòne æi tam s klopsm, to 
z vòrto, tam s paœtetòfko, z gêÑœino Myszki Pisz.  ID

paœ zob. *pasia.
paœba «pasienie»: zag×ñaúa šurkùf do roboti, to do æañæ× drefkùf, to do paŸbi 

gaíœi abo navet do pœel×ña v úogro¬e W, SWarm 108.  KS
paœcisko (Z + SDO) O Olsz Nidz i bl; «pastwisko (wg SDO – pole lub ³¹ka 

ogrodzona)»: na paœæisku, paœñiku [odp. na pyt.: Gdzie pasie siê byd³o?] Wiêckowo 
Nidz, rozgart to je paœæisko Olsz, SDO 83.  MK

I. paœæ (Z + P + lit) OWM i bl, psn; fut 1pl padniem bl; 1. a) «polec; zostaæ zabi-
tym, sp te¿ o koniu» OWM: brat pat na vojñe koúo Leñingradu Grabin O, ja ‹aú dva 
syny to na vojñe pad¾i, aô, peçkne ôúopaºi £ajs Nidz, i æi toto Ÿi¬e¾i, jak kuñ pat i ôúop 
zèinoú, to poš¾i do tgo kuña i ôæe¾i mu œodúo styjonæ Jab³onka Nidz; b) «o zwierzêtach: 
zdechn¹æ» O Olsz Nidz Gi¿ Pisz i bl: krowa padúa, jedne mu‡o do skody pšysúa Skop 
Gi¿, padne mu kòn, to úup×dek duÅi. Muši kupšiæ novgo, bo do roboti br×k £êgajny 
Olsz, Stef JPW 63; 2. «upaœæ, przewróciæ siê» O Olsz M i bl: temu èúo‡jeko‡i mu e 
Ÿle zroiúo i pot èembo na Ÿemño Kajkowo O, krova zdeôúa, padúa – to jäk œe oba¾i 
[odp. na pyt. kwest.] Turówko O, ü una padúa jako dúuga ot œ‹eôu na jizbe Gutkowo 
Olsz; 3. «rzuciæ siê na ziemiê, przypaœæ do kogoœ»: padniem kórnie na kolana Skomack 
Wk E³k, PME XIX 96, I pad³a na niego w najwienkszej radosci, Sciska³a go mocno 
z goruncej mni³osci psn, LitLud 90, D¿éwka ¿yd¿y, ¿e to som Bóg, I pad³a mu krzy¿ém do 
nóg psn Stef I 201; 4. «spaœæ, opaœæ» Olsz Mzach Gi¿ i bl: pakuúi padno na Ÿem, a ln 
zostañe w garœæi Ster³awki Wk Gi¿, teraz król rozkaza³ s³ugom konia zabziæ, a psierszy roz 
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musio³ król uderzyæ, co psiersza krew pad³a na ten szorc Purda Olsz, BWM 50, ü Lecia³y 
gajsi Z pod bzio³y Rusi, Pad³y na woda Naszy Anusi psn Stef I 171; 5. «o chorobie: 
zaatakowaæ dan¹ czêœæ organizmu» Mr¹g Gi¿ Pisz Olc: ôrapºa to co tak padñe na 
p¸erœi, to tak oôšÌaúo gada, to ôrapºe dostaú Snopki Pisz, ü temu kœen¼oju ale nagoÅej 
ten koval na nerfi jemu pat, co üon soe palec popa¾iú u ñego Kowale Oleckie; 6. «o 
mieœcie: zostaæ zdobytym»: jek Šta¾ingrat pat jak naše tam üosta¾i, to juš tedi kuñec 
Miko³ajki Mr¹g; 7. «o strzale: zostaæ oddanym, rozlec siê» Szcz: pad³ jeden strza³, tak 
ja zaraz upad³ na ziemiê Klon Szcz, P 5, 21; 8. «wypaœæ w okreœlony sposób»: niegdy nie 
by³ pewny siebie, tylko zawsze pod strachem ale i z nadziej¹m, ze mie [= my] wygramy, 
po naszy stronie do Polski padnie plebiscyt Klon Szcz, P 5, 41.  PG

II. paœæ (Z + P + lit) OWM i bl, psn; praes 1pl pasiem Szcz, 2pl pasieta Pisz, 
imp 2pl paœta bl, praet 1sg ja pas³ Olsz Nidz Gi¿, 1pl my paœli Gi¿, fut 1sg bêdê pas³(a) 
Olsz Pisz i bl, 2sg bêdziesz pas³ Nidz, 3sg bêdzie pas³ Olsz, 1pl bêdziem paœæ bl, 3pl bêd¹ 
paœæ Wêg; 1. «pilnowaæ pas¹cych siê zwierz¹t domowych, wypasaæ» OWM: pastfiska 
biúi pospoúu i pospoú paœ¾i bdúo, tam biú jeden postoš i on fšstko pas Ruœ Olsz, üugur, 
po ñim ôudoba ôo¬i, paše œe krow Pianki Pisz, ja pas ofce Kot Nidz, muaúam iœæ gejš 
paœæ do gospodoÅa Stryjewo Resz, ü uociec mna³ tyle pszczo³ów, co nie porachuje, a ja 
je pas i poszed jednej szukaæ w niebzie i psiekle Radosty Olsz, PorJ 51, 1 s. 14; 2. «strzec 
czegoœ, uwa¿aæ na coœ» O Nidz Gi¿: Ìjes pae ten caú dom, my ñe mu‡iwa Ìilnuje 
Kajkowo O; pasiono z podm. uogóln. (Z) Mr¹g Gi¿ Pisz; praet bez s³p. Gi¿; w zn 1: 
ý smuk to úòçka, co bñ¬e paœuno, a ñe do œecñ× Strzelniki Pisz.  MK

paœæ siê (Z + P + lit) OWM i bl, psn; «o zwierzêtach na pastwisku: jeœæ, karmiæ 
siê»: krow œe paœ¾i Bredynki Resz, m¾iène krov e pasu na lepšm p×ñiku, a jeúoô, 
taºe neelne, to e pasu zavd na ¾iôšm D³u¿ki O, UAM, stado koni na polu siê pas³o 
Dywity Olsz, P 4, 3.  MK

paœmo zob. pasmo.
paœnik zob. pasznik. 
pata m f (Z) Szcz Mr¹g Pisz E³k, SWM VIII; 1. f «matka chrzestna» Mr¹g i bl 

(SWM podaje wspóln¹ lokalizacjê: patin, pata Mr¹g Gi¿ Pisz): zaproœil jò za pat 
Kosewo Mr¹g; 2. m «ojciec chrzestny» Mr¹g: ôestñik abo pata, to je pata mòj, patem 
bú moim Mr¹gowo; paty (Z) Szcz Pisz E³k; «rodzice chrzestni»: pati abo tšimaèe; to 
mogúo p¸enc i šesc tšmoèof biè – u bogaca to iúa búo Mosto³ty E³k. (Nm Pate).  PG

patek (Z + P + lit + SWM VIII) W; «ojciec chrzestny»: i f pšyšúo ne¬ele byúy 
ôšèiny i potek v dva èarne koñe pšyjeôaú i z ¬eckem do koèoúa do ôštu Stryjewo Resz, 
na p×tka zaproœiva ôiba vuía z Balaçga W, SWarm 107; por. patki.  PG

patela (Z + lit + SWMp) WMzach i bl; 1. «patelnia» lok. jw.: jo, to muŸu patela, 
patela abo panefko Purda Olsz, vçgoš œe upœeèe na pate¾i Pasym Szcz, UAM, patela 
do p¸eæeño p¾incuf Naglady Olsz, ü œpœewa¾i, pottancy¾i, jek tak z domu otôo¬i¾i, to 
na patelaô Åne¾i GryŸliny Olsz; 2. «o okr¹g³ej odblaskowej blaszce przy lampie nafto-
wej» Wygoda Olsz.  MD

patelka (Z + SWMp) O Nidz; «patelnia»: ºedy ôto ôce to upœeèe plackuf na pa-
telce; na patelke to mu¾Ÿi¾i panfka Malinowo O.  PG

patelnia (Z) O Olsz Szcz Gi¿ Pisz Olc, SWMp; Asg -¹ O Gi¿; ogp: abo ºed 
kuôarka dobÅe üobj×t zrobÞi – to moÅe fejn upec na pate¾ñi, v maœle, to najlepœj sma-
kujo rb Pasym Szcz, UAM, karmònada – ñensa œe ušÅñe, potúuce i w jajºi òkuluje, na 
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patelño i e p¸ece Gawliki Wk Gi¿, te kartofle co bedo smazone na patelñi do je¬eña 
Mazuchówka Gi¿.  MD

I. patent rzecz. «o usprawnieniu; te¿ o specjalnym zabezpieczeniu?»: ja patent 
vynalas M¹cice Szcz, na oœke taºi patnt, tak× rupka, muœi zarubova Jedwabno 
Nidz.  UDK

II. patent przys³. «doskonale, znakomicie»: ale pat¦ent ³on to zrobziu³ Tu³awki 
Olsz, KF. (Nm patent).  UDK

patentny «maj¹cy specjalne zabezpieczenie?»: kapsla kole spacernô wozu÷, co 
patentne üoœe so Zdory Pisz.  BB

patentowy «o k³ódce: maj¹ca specjalne zabezpieczenie?»: zazieœ tak¹ patentow¹ 
k³ódkê to ci j¹ nikt nie roztworzy Tu³awki Olsz, KF.  UDK

pateractwo (lit) O Nidz; tylko patyrastwo; «bieda, nêdza».  UDK
pateraæ; tylko -tyraæ; «marnowaæ, niszczyæ, doprowadzaæ do upadku (obj. infor-

matora)»: pši tyô maštaô marnuje tlo zdroŸe i patyr× koñe Sz¹bruk Olsz.  UDK
paterak (Z + lit) OW i bl; -tyr- OW i bl; 1. «biedny gospodarz; biedak» O i bl: 

uboèi gbur, maú paterak, uboèi paterak to go pšezwa¾i tak, to on tak tlko paterowaú 
Ulnowo O; 2. «marnotrawca, niszczyciel (obj. SWarm)»: tan patyr×k na ñièam ñe 
úošèan¼× W, SWarm 107; 3. «niezdara (obj. SWarm), partacz»: do takygo patyr×ka ñe 
v×rto ôo¬iæ z robotù W, SWarm 107.  MD

pateraka «cz³owiek ubogi, biedak» bl, Wis³a III 88.  UDK
paterki «pieni¹dze?»: Psijanie, ³ulanie to wszystko w na³ogu, Paterki w kiesieni, 

zapomnia³ ³o Bogu psn IS XXV 85.  UDK
paterowaæ «¿yæ w niedostatku, biedowaæ»: uboèi gbur, maú paterak, uboèi pate-

rak to go pšezwa¾i tak, to on tak tlko paterowaú Ulnowo O.  UDK
patka m f (Z + lit + SWM VIII) OW Szcz; 1. f «matka chrzestna» lok. jw.: ked 

patka îeuka do ôštu neše ji kšunc še pta, èego Åundaš ot kooúu, a una mu‡i [nie] ‡ar, 
tlo mar, jek ten îeuk dorosne, to ji¬e lu¬e mordowaæ Butryny Olsz, p×tka pšinoœi cùœ 
I×nkoŸi na k×Ådi íybùrst×k W, SWarm 107; 2. m «ojciec chrzestny» O, JP XXXIV 279; 
por. patki.  DK

patki, patkowie? (Z + lit) Olsz; «rodzice chrzestni»: potºi, ôšeœñi maúo co muŸo 
GryŸliny Olsz, jak dzieciuka do chrztu patki nioso […] Wygoda Olsz, Szyf ZOW 116, 
roÇice še kúopotali, kogo ter×s za p×tkòf veznò, bo íuš f ti fši fšistkô zaprošili za p×tkòf 
Leszno Olsz, Stef JPW 66.  PG

patkowaæ «byæ ojcem chrzestnym lub matk¹ chrzestn¹»: Kùrn×l p×tkov×ú íyô 
sinoŸi, a Kùrn×lka drugi cùrce W, SWarm 107.  PG

patkowie? zob. patki.
patkowy (SWM VIII) Mzach; patkowa w u¿. rzeczownikowym «matka 

chrzestna».  PG, DK
patny w u¿. rzeczownikowym «ojciec chrzestny» Miko³ajki Mr¹g, SWM VIII 

s. 32.  PG
patriarcha ogp: Poziédz my, ¿aczku, co to jest trzy? Trzy patryjarchozie psn Stef 

I 213.  UDK
patrola (Z + lit) W Nidz; formê has³a i definicjê powtórzono za SWarm; «pa-

trol»: prowadñik tj patro¾i buú lojtnant Grifen¾agen, rodak z Zañiborka z jednego ma-
jontku Jab³onka Nidz.  UDK



47 

I. patrolka (Z + lit) W Nidz; «patrol, te¿ dem (wg obj. SWarm)»: patrolka ruska 
ôo¬iúa po ÷œi, ôtornego zúapaúa ten buú ukarany, nagajko ukarany Jab³onka Nidz.  UDK

II. patrolka zob. petrolka.
*patrolowaæ; poœw. tylko im. wsp. odm. w u¿. rzeczownikowym; ogp: a ¾is mu 

túumaèyú, Åe on obzorguje jeko patrolujoncy Unieszewo Olsz.  UDK
patron (Z + lit) Olsz; ogp.  DK
patrona (Z + lit) O Olsz; formê has³a powtórzono za KF; Gpl -ów Olsz; «nabój»: 

na kaèºi un potšebuje taºe patròn co m× dva i puú ‹ilmter Kajkowo O, UAM.  MD
patronka (lit) Olsz, psn; ogp: Barbaro œwiêta […] Wierna przy œmierci, patronko 

smutnemu Konaj¹cemu psn IS LXXVI 263.  UDK
patrowanie «spulchnianie roli tzw. ekstrapatrem» bl, Kult MW 213; por. ekstra-

patrowanie.  UDK
Patryja «nazwa wzgórza nad jeziorem Œniardwy» G³odowo Pisz, JP XXXIV 289. 

  UDK
*patrzaæ, patrzeæ, patrzyæ (Z + P + lit + SWMc) OWM i bl, psn; pe³ny wykaz 

form: inf patrzeæ OWMzach Wêg Gi¿ Pisz E³k i bl, patrzéæ OW Szcz E³k, patrzyæ 
OW Nidz Pisz, praes 1sg ja patrza Gi¿, patrzê OW Nidz Gi¿ Pisz, 2sg patrzysz W, 
3sg patrza Gi¿, patrzy OWM, 1pl patrzym Gi¿, patrzm Pisz, 2pl patrzywa Olsz, pa-
trzyta Olsz, patrzycie Nidz, 3pl patrz¹ OW Nidz Gi¿ i bl, imp 2sg patrzaj bl, patrz 
OW Nidz Gi¿ i bl, 3sg niechaj patrzy bl, 1pl patrzwa Nidz, 2pl patrzta Olsz Mzach 
Mr¹g i bl, patrzajcie bl, patrzcie O i bl, praet 1sg ja patrza³ Pisz, ja patrzy³a Olsz Szcz, 
patrza³am Wêg Pisz, patrzy³em(am) Olsz, 2sg patrzy³eœ(aœ) Olsz Szcz, 3sg patrza³(a) 
O Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Olc i bl, patrzy³(a) OW Nidz, 1pl patrzelim W Gi¿, my patrzyli 
Mr¹g, 2pl patrzeliœta Olsz, 3pl patrza³y bl, patrzeli W Mr¹g i bl, patrzyli(³y) OW Nidz 
Mr¹g i bl, cond 1sg bym patrza³ bl, bym patrzy³ Mr¹g, fut 1sg f bêdê patrzyæ bl, bêdê 
patrzy³(a) Olsz, 2sg bêdziesz patrzeæ bl, 3sg bêdzie patrzyæ bl, 1pl bêdziem patrzeli Resz; 
1. «kierowaæ wzrok, spogl¹daæ, przypatrywaæ siê, wpatrywaæ siê» OWM: kšive oc 
abo skrave oc; tu patš, a tam ´iÇi Mosto³ty E³k, patš na komñinek, Ÿi¬i tlo gnoæiºi na 
pate¾i üot kokošºi Purda Olsz, ubraúa ša f tan ujur i poúoÅúa ša f ten Åark i f šÌgel 
patš, jak ji to fšstko pasuje Butryny Olsz, Ÿilºi pš¾i do üokna i patše¾i bez üokno, 
bo œe sfeæaúo Mr¹gowo, spuœæuúom œe tam, patša, a tu muzyka, æoæa tañcuje z jed-
nym panem praìe Gietrzwa³d Olsz, æi œe zleçk¾i, ale patšo – ñeñecºi zolñeš i poš¾i do 
ñego Jab³onka Nidz, do raz pššjeÅÇal kejÅo patšæ te jasnoœæ i za dale èas üoboil 
Matke Bosko D Wólka Resz, pšy ocaô bra¾i, patšyúaœ, a òn braú M¹cice Szcz, potem 
ta kobŸeta, jak ôo¬iúa f æonzy, patšyúa na tò pœeçknò fejnò pupe i poro¬iúa pœeçkne 
¬ecko £ajs Nidz, ü Kokosy krokorzó, wo³y, choæ nie üorzó, Stojó, a patrzó do stodo³y 
psn Sob 45, ü muœi byæ úane, taºe aÅ œe kæaúo patšyæ Gady Olsz, o tn pooraú, ôoroba, 
to œe i patšeæ ñe ôce Ogródek E³k, ü üostaú zrañòny tak, co gambe kšyvo vykranæuúo, 
co lôo patšeæ buúo Pokrzywy Olsz, ü patrzta n×, jekie to ch³opczysko z niego wyros³o! 
Tu³awki Olsz, KF, paèta, tan djabeú jes gúupi, bo üopak na koŸle rejtuje Gietrzwa³d 
Olsz, ü przen w koñcu w stodole stoja³y grabzie i to zómbkamy patrzy³y na ¯yda W, 
Stef OK 42, track×, z×ga, una te co Åñe te zämby ma, co na duú p×tšo Stawiguda Olsz, 
~ P³on¹ drzázgi na kominie, Sypsi¹ z³otych jiskrów moc, Przand¹ dziewki z zázijánki, 
A przez ³okno patrzy noc psn Zient 15, ~ a Ÿilk: ìi¼a, co æi œneræ z üoèy patšy, vleœ 
na mñe Unieszewo Olsz, ~ a puŸñej ta druga koeta ñe mogúa na te ¬evecke patšyæ 

*patrzać
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Kamionka Nidz, za ¸itlerofsºiô æasòf to oñi duÅo te kœëšºi popo¾i¾i, oni ñe mog¾i na 
polsºe Ìismo patšyæ, varjaty Unieszewo Olsz, ü fraz patrzeæ komuœ na rêce «pilnowaæ, 
kontrolowaæ kogoœ»: najlepsa robota gurñicka, bo ñiôt ñe patšy na rence, ino co zaroi, 
to ma M¹cice Szcz, patrzeæ w siódme pole «zezowaæ»: f œodme pole patši, skrav Rostki 
Pisz, patrzyæ za g³êboko w szklankê «nie stroniæ od alkoholu»: bo tam, gdzie lubzi¹ za 
g³amboko w œklánka patrzyæ i gorzá³ka ³ykaæ W, Bar 66, patrzeæ jak wó³ na modre wrota 
«nie wiedzieæ, o co chodzi»: a ja patše jak vòú na modre vrota Mazuchówka Gi¿, krzy-
wo na kogoœ patrzeæ «byæ nastawionym niechêtnie»: ju¿ tak j× ³obdarow×³, a ³ona 
jeszcze krzywo na niego patrzy Tu³awki Olsz, KF; ü patrzeæ jaskrawo, koso, kurkiem, 
z kurka; üü «wyra¿aæ spojrzeniem okreœlon¹ postawê, traktowaæ kogoœ, odnosiæ siê 
do kogoœ w jakiœ sposób» O Olsz Gi¿ Pisz: patši z dobrñi ocañi Gawliki Wk Gi¿, on 
patši zúoœ¾ivm oºem ib, a m nel nevolñika – to buú BÞ×ú Rusek [Bia³orusin] i m 
go patšl tak jek èúoŸeka D³u¿ki O, UAM, ü by na noju jek na Ÿilkuf patši¾i siôer bym 
pojeôaúa Purda Olsz; 2. «obserwowaæ, przygl¹daj¹c siê sprawdzaæ, badaæ» OW 
Nidz Mr¹g Wêg: pokšivy œe ruôajo, patše co to teros œe byn¬e roiæ Lipowo O gm. 
Pietrzwa³d, no, a ºed koúace, nu, to tšeba patšæ: jek farbe dostanu, to fted koúace œe 
vjma Nowe Borowe Nidz, UAM, pšegarnoñæ koœorem, patšeæ, èy pšepalone, fsa¬iæ 
ô¾ip, putorej go¬iny i dobre Purdka Olsz, patšy œe, cy wúukno ‹entºe, a jek ñe, to jesce 
lezy na roœe, as z‹eçkñe Fr¹knowo Nidz; 3. «zwa¿aæ na coœ, przywi¹zywaæ wagê do 
czegoœ» OW Mr¹g Pisz i bl: jeg wset ten karcmošš, ñic ñe patššoú, lo koze za prowus 
 do dòmu i¬e Szestno Mr¹g, wtam ksióndz wstaje i wo³á za niam: – Ty, ale patrz, co 
³oddász zid³y! W, Stef OK 12, tu ostañ, éno patrz, co nie zaœñiesz Ruœ M³ O, BWM 
128, kediœ stare lu¬e ñe patšili na moda, bile úobleka buúa rumn× Naglady Olsz, 
Stef JPW 5, ºed u mñe búo kopane, to j× zavd d×ú Ìeñ¬eœunt feñikuf ìencj, to uš 
na to ñe patšú Kajkowo O, UAM; 4. «uwa¿aæ, mieæ siê na bacznoœci, pilnowaæ» 
O Resz Gi¿: una m po‡edaúa, co on majo patæ, bo tu jena pššúa £abuchy Resz, 
moj monš patš, co te robŸo, coby ñe mogl blsko pšñejœæ Siedliska Gi¿; 5. «dbaæ, 
troszczyæ siê, zajmowaæ siê» O Olsz Gi¿ i bl: to juš koÅd patš×ú soje Kajkowo O, 
UAM, Postaziu³a krosna prosto goœciñca, Nie patrzu³a krosnów jeno m³odzieñca psn 
Gêb II 50, Twoji szostrze nyc do tégo, [...] Nechoj patrzy Jaszka swégo psn Stef II 
31, ³on cale na ciebzie nie patrzy, a ty myœlisz, co ³on siê z tob¹ ³o¿eni Tu³awki Olsz, 
KF; 6. «zabiegaæ, staraæ siê; szukaæ czegoœ» O Gi¿ Pisz i bl: casem i üumÅe, ºedy ñe 
patšy poredy, ºedy ñe lekuje to üumÅe, tak sôñe i sôñe Snopki Pisz, Gaflów ani no¿ów 
nie patrzajcie, Tylko je [ryby] w samorodne (palce) grabajcie! psn, Wis³a VII 95; 
7. «ogl¹daæ siê na kogoœ, oczekiwaæ czegoœ od kogoœ»: Patrzóæ na pana, by im da³ 
siana A pon im wsystko z radoœci do psn Gêb II 49; 8. «mieæ jakiœ wygl¹d, wygl¹daæ 
jakoœ»: œeñenny [olej] to patšy Åoúto, a Åepakovy to patšy aúo M¹cice Szcz; patrzeæ 
w u¿. partyku³owym «widaæ, widocznie»: te lu¬e, patšeæ, z druèiô londuf Snopki Pisz; 
patrz¹cy im. wsp. odm. w zn 1: set Jezus s tgo œfata na mñe patšuncy Hejdyk Pisz; 
bêdzie patrzono «obserwuje siê, sprawdza siê»: vaservaèa, to ºedy bñ¬e budovano, 
to bñ¬e patšòno, cy prosto stoji œkúo v vaserva¼e Rostki Pisz; patrzywszy im. uprz. 
w funkcji im. wsp. ndm? s³owa osobowego?: Œe¬i komor na stogu usy nastrosyfsy 
A Ÿilcysko pot stoèem na ñego patšyfsy psn.  DK

patrzaj ¿art. «o oczach»: zag. [...] a nad sapajem patrzaj, a nad patrzajem gaj 
i kozy [cz³owiek] bl, Wis³a V 157.  HP
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patrzak «mak (obj. eksploratora)»: koçkol, ôaber, kostšewa to je trowa, mñet¾ica, 
patšok Wygoda Olsz.  DK

patrza³ka (Z + SWMa) Szcz Mr¹g Pisz; «Ÿrenica».  DK
patrz¹czka (Z + SWMa) Olsz Szcz Pisz; -ska lok. jw.; «Ÿrenica».  DK
patrz¹ska zob. patrz¹czka. 
patrzeæ zob. *patrzaæ.
patrzeæ siê? patrzyæ siê? poœw. tylko im. wsp. odm. – w u¿. przys³ówkowym? 

«spogl¹daæ»: Mateckie swojo wzidze W wzielkim utrapsieniu Patrz¹cy sie na nio 
W wzielkim ksileniu psn IS LXXXVIII 308.  DK

patrzek «Ÿrenica» Snopki Pisz.  DK
patrzelisko zob. batlewisko.
patrzka «Ÿrenica»: patššºa na œrotku, co œe patšši – praŸe ‹e traœiú, muŸi, f samu 

patšºe Hejdyk Pisz.  DK
patrzonka «Ÿrenica» S¹dry Gi¿.  DK
patrzyczka ¿art. «o kocie obserwuj¹cym zdobycz»: zag. Zisi zisiczka, Patrzy pa-

trzyczka, Zisiczka spad³a, Patrzyczka zjad³a [kot i s³onina] psn Stef RD 70.  DK
patrzyæ zob. *patrzaæ.
patrzyæ siê? zob. patrzeæ siê?
patrzyde³ko (Z + lit + SWMa) O Szcz Mr¹g Gi¿; «Ÿrenica»: to m tlo mòŸi¾i 

üoc, patšudeúko [sic!], aúka Rudziska Szcz.  DK
patrzyd³o (Z + lit + SWMa) OWMzach Mr¹g Pisz; 1. «Ÿrenica; te¿ o oku» lok. 

jw.: teras šlarÅne [?] oko ma, ñe mog¾i dopasowaæ pot jego patššdúo Nataæ Wk Nidz, ròza 
to po Ÿešôu, na patšydle to kas Jedwabno Nidz; 2. «o lunecie?»: ten sternkuker vŸoú sfoje 
patšdúo i tam rozglondo œe po ti guÅe i ujÅaú tego smoka Pokrzywy Olsz.  DK

patrzyk (lit + SWMa) Gi¿ Pisz; «Ÿrenica».  DK
paty zob. pata.
patyga zob. patyka. 
patyk (Z) O Gi¿ Pisz; 1. «sucha ga³¹zka, kijek, prêt» Gi¿ Pisz: patk, to na 

èäúnŸe patºi Upa³ty Gi¿, pš tj ñissej zi‹e pšj¬e oúuf, a na vssej púutºa, k¾iscºi, 
co œe tu patyºäm rospô× Wejsuny Pisz; 2. «zagroda dla ciel¹t (odp. na pyt. kwest.)»: 
kojce i patºi; do kojca abo do patka Turówko O.  UDK

patyka; tylko -g-; «o chochli – d³ugiej ¿erdzi s³u¿¹cej do prowadzenia i podtrzy-
mywania sieci pod lodem»: provus i ted tu patèe popôajò tckañi i ma taºi ôak, co go 
pšúunc Gawliki Wk Gi¿.  BB

patyraæ, patyrak zob. pater-.
patyrastwo zob. pateractwo.
pauza (P + lit) W Szcz; «przerwa»: zrobziwa kwadranec pauzê Tu³awki Olsz, KF, 

ü v duÅi p×úŸe ¬eæi èam pran¼i lecù na šurg×fka W, SWarm 161; ü pauza du¿a.  PG
paw lit bl, psn; Asg pawa, pawia; ogp: Za stodo³ó zielonó murawa, Pas³a pan-

na zielónégo pawa psn Stef I 74, pas³a Andzia pawia Na zielony ³¹ce psn IS XXXVI 
134, Rznó³a go w ³ogónek nie chcóncy, Paw polecio³ do boru krzyczóncy psn Stef 
I 74.  UDK

pawa m f (lit) E³k, psn; m bl, f E³k, zapis bez nacechowania rodzajowego bl; 
«paw»: pas³a panna przeœlicznego pawê psn, Kolb 495, ü Cóz my jeœæ bêdziemy? Jest nä 
morzu pawa To näsa poträwa psn Kêtrz 79.  UDK
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paw¹z lit bl, pow¹z (Z) Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz; Gsg -wêza bl, Isg -wêzem Szcz; 
«dr¹g s³u¿¹cy do przyciskania ³adunku na wozie drabiniastym»: powòns – co ano 
utšima na woŸe Snopki Pisz, do œana to buú povòns, to druçk cob pšicsnuæ, cob ñe 
vleæaúo GryŸliny Olsz.  KS

pawe³ «¿o³¹dek u byd³a (odp. na pyt. kwest.)»: paveú u kroŸi Gardyny Nidz.  PG
Paw³osiew «nazwa wyspy na jeziorze £añsk» Butryny Olsz, Sien 277.  PG
paz? paza? «wy¿³obienie, rowek»: pomiêdzy te s³upy zasadzone s¹ bale, czyli „stuki”, 

„ciesie”, za pomoc¹ specjalnych zaciêæ – „pazów”, i „czopów” bl, Kult MW 160.  PG
pazdur «ozdobnie profilowana deska przybita na sztorc w miejscu ³¹czenia 

dwóch wiatrownic» bl, Kult MW 173.  KS
pazgraæ 1. «babraæ, grzebaæ w czymœ»: ¬eæi pazgraíù znùf v búoæe W, SWarm 107; 

2. «robiæ coœ Ÿle, niedbale»: pazgr×ú i pazgr×ú pši voŸe i íenùš go dobÅe ñe zrobŸuú W, 
SWarm 107.  PG

pazgraæ siê «babraæ siê, brudziæ siê grzebi¹c w brudach» W, SWarm 107.  PG
pazgraj (lit) W; «partacz, niezdara»: tan pazgr×í ñièegùí dobÅe ñe zrobŸi W, 

SWarm 107.  PG
pazlakowaæ «byæ za popychad³o (obj. JP)» O, JP XXXIV 280. (Dnm pasla-

cken).  PG
paz³otko (Z + lit + SWM XII) W Wêg Pisz, psn; «p³atek cynfolii, staniolu; 

poz³otka»: æotka pšiñosúa bùmbùni zaŸiñante f pazúotka W, SWarm 107, [choinka] 
bñ¬e üubrana ºuloúºañi, pazúotºm, to tam rozma´ite añoúecºi, marcypany Myszki 
Pisz, ü za bopkòf by¾i tfarde mycºi – s papœeru, denko, a na denku fi¾igrany – pazúotka, 
a visoko üobúoÅone, a pšy dnu šÌice Purda Olsz.  PG

paznokæ, paznokieæ (Z + lit + SWMa) OWM; Nsg paznokæ Nidz Pisz, paznokieæ 
W Nidz Gi¿, zapisy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg OWM; zwykle pl ogp: toæ muŸo 
i paznokæe, i pazur, muse pazur oberÅnoñæ Gardyny Nidz, fšet mi pot paznokeæ paŸ¬ùr 
i ter×s boli mñe caúi palec W, SWarm 108.  KS

paznokty (SWMa) O Szcz; «paznokcie».  ID
pazor, pazora zob. pazur.
pazorowaæ zob. pazurowaæ.
pazór, pazóra zob. pazur. 
pazórowaæ zob. pazurowaæ.
pazuch, pazucha (Z + lit) OWM i bl, psn; m OWM, f OWM, zapisy 

nierozstrzygaj¹ce formy Nsg Olsz; zwykle w po³¹czeniu z przyimkiem «miejsce na 
piersiach pod ubraniem, zanadrze»: za pazu¸e, za nadro, to as na goúe æaúo Szczytno, 
za pazuœe i za nadro, ts mu´o, ale to co jinne Gi¿ycko, pazuô to pot pœerœañi £ajs Nidz, 
pazu¸a to pot pa¸o Ko¿uchy Pisz, sôowaú pot pazuôe Miko³ajki Mr¹g, za pazuôa, 
pazuô to ºedy œe tak wetkñe Gietrzwa³d Olsz, za pazu¸e to tak za Åaºete Tuchlin Pisz, 
tlo tak – za pazuôe wetônuú, ºed ºeœeñi ñe ma Burd¹g Nidz, mu‡i¾i: sôowaj rnce za 
pazu¸e, ºej ci Ÿimno Nida Mr¹g, fsaæ za pazuôe i ñe zgup Jab³onka Nidz, ü pazuôa to 
kešeñ na pœerœaô Biskupiec Resz.  DK

pazur, pazura (Z + P + lit + SWM IV, IX, SWMa, Fal PST) OWM i bl, Kult 
MW JW, psn; m OWM, f OW Gi¿, zapisy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg OWM; pa-
zor(-) OWMzach Pisz, pazór(-) OW Szcz Gi¿ Olc; zwykle pl; 1. m f «paznokieæ u rêki 
lub nogi; te¿: zakoñczenie palca u zwierz¹t, sp tak¿e o racicy krowy» OWM: pazury 



51paŸdzior

u noguf i u røçkuf Jebramki Pisz, toæ muŸo i paznokæe, i pazur, muse pazur oberÅnoñæ 
Gardyny Nidz, pazòr œe zader Rumy Szcz, pazory to majo koty, psy i æúoŸek Bredynki 
Resz, SWMa 45, kokoœ mo úap, pazuri, èúoÅek mo pazòr Butryny Olsz, pazury to 
muvó na psa, albo ñe, to kr×le, to ìencej na psa mòìo Skorupki Gi¿, to teš kopyta, ale 
véncej pazury ben¬e mòìono, okruçgúy to kopyto [odp. na pyt. kwest.] Korzeniewo 
Gi¿; 2. m? f «d³oñ; palec» OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: ma kose ÷ pazuraô i koœi, 
toæ koœñik Wykno Nidz, veœ preè ta pazùra úot maœini, bo œa íešèe skalyèiš W, SWarm 
108, ü lecz ja na przekór im nie da³em swej ziemi w niemieckie pazury, bom mowi³, ile 
ziemi w polskiech rêkach, tyle jest Polski Dywity Olsz, P 4, 40; 3. m f? «z¹b motyki lub 
kultywatora» OW Szcz: kropa, na takem tšonku, mo štyry pozoru÷ Klebark Wk Olsz, 
¾aka s pazora‹i, trš pozory m× Szcz, PorJ 62, 245, kultwatr, te pœòra, te pazòr co 
dro, to so cnºi Szczytno; 4. «z¹b grzebienia do czyszczenia lnu» Mr¹g: drašujo, inne 
ra÷lujo, jak kto cepoma, a ja to ra÷loma, Ìeñæ cy šeœæ pazurò÷ i to ra÷lowa¾i Pustniki 
Mr¹g; 5. «element ³¹cz¹cy»: a) «dyszel z osi¹ kieratu» Pisz: kloúa ta, co ma te pazur 
D¹brówka Pisz; b) m f? «ko³o ze sto³kiem» Resz: dwa pazor a mnsko trt; mui nogo 
depta D Wólka Resz; 6. «drzazga»: fšet mi pazùr pot skùra i ñi moga go vidostaæ W, 
SWarm 108; 7. pl «szczypce raka»: na tyô pazuraô to rek Œwiêtajno Olc; por. pazdur; 
pazury plt (Z + lit + SWM IV, Fal PST) OW Gi¿ i bl, Kult MW JW; 1. «narzêdzie do 
spulchniania gleby, kultywator, sp te¿: motyka» OW i bl: na tej üoranj ro¾i kultuwa-
trem abo pazuram Ostróda, pazory renène s tšonºem, kaleèo œe kartofle bo i f kartofle 
œe traœi Gady Olsz; 2. «o narzêdziu do obrywania g³ówek lnu» W Gi¿.  KS

pazurek (Z + SWM IV) Olsz Mr¹g Pisz, psn; 1. dem «pazur w zn 1»: mentopyš 
furo v nocy – ¬op to ma koæi, kruæuône pazurºi Weso³owo Pisz, ü fraz z górki na pazur-
ki bl zob. górka; 2. «wyrostek w ciele miêtusa?»: to riba jedno to ñentus œe nazwo to 
mo taºe ÷ sobŸe na wontrobŸe taºe pazurº Lipowo Mr¹g; pazurki plt «o narzêdziu do 
obrywania g³ówek lnu» GryŸliny Olsz, SWM IV s. 23.  KS

pazurowaæ (Z + lit + SWM IX) W Szcz; pazor- Olsz Szcz, pazór- W Szcz; fut 
1pl bêdziewa pazurowaæ Olsz; «spulchniaæ glebê kultywatorem»: pazorovaæ to je 
kulduvatrovaæ Kobu³ty Szcz, do kartofli bêdziewa n×przod pazorowaæ a potem ³oraæ 
Tu³awki Olsz, KF.  KS

pazurowanie «spulchnianie gleby kultywatorem» bl, Kult MW 213.  ID
pazury plt zob. pazur.
paŸdziernik (Z + P + lit + SWM VI) OWM i bl; ogp: ºed na poèuntku paœæerñika 

to un muœi vkopaæ [kartofle], ale jek na kòncu paœæerñika to uš mroz pšôo¼u èasm 
v noc Kajkowo O, UAM, borufºi èervone su i kfaœne, f paŸ¬erñiku su dobre Gady Olsz, 
÷ paŸ¬erñiku, w ñeœncu oktòbšÅe daúa moja matka mñe do gospod×Åa La¾i za pastu¸a 
Ryn Gi¿.  MK

paŸdziery (Z + lit) O E³k; «paŸdzierze»: pakuú, ñaúse pakuú, paŸ¬er jäk tše 
Grabnik E³k.  MK

paŸdzierza «paŸdzierze»: ten ñeœunc œe naziv× paŸ¬erñik, bo [len] bú tert i œe 
paŸ¬eÅa robŸi¾i Lipowo O gm. Waplewo.  MK

paŸdzierze (Z + SWM IV) Olsz Mzach Mr¹g Gi¿; «zdrewnia³e czêœci ³odyg 
lnu»: potem [len] èesony, šèotka, üotôo¼o paŸ¬eÅe Sprêcowo Olsz.  MK

paŸdzior, paŸdziora, paŸdzioro (Z + lit + SWM IV, SWMa) OWM i bl; paŸdzior 
W E³k, paŸdziora Olsz Szcz Mr¹g, paŸdzioro OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz, zapisy 
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nierozstrzygaj¹ce formy Nsg OWM; -ór(-)  OW Pisz; Gpl paŸdziorów O Olsz Nidz 
Gi¿; 1. zwykle pl, te¿ coll «zdrewnia³e czêœci ³odyg lnu oddzielone od w³ókna»: te 
lepse to len, a te to pakuúy, paŸ¬ory to te úupœiny Mazuchówka Gi¿, moæ i roæ, 
jk paŸ¬oro üodl×tuje to je ted dobr Gady Olsz, nojwÅej dwonoœæe œternoœæe dñi to 
[len] ‹aú odgñiæ, paŸ¬ury mñaúy odgñiæ Olsztynek O, paŸ¬ora otpadñe pšy drašovañu 
Tu³awki Olsz, SWM IV s. 34, potem f p×Ÿ¬erñiku [len] buú cepa‹i potúuèon, to potem 
bú tert, co jno same vúòkno ostaúo, a te paŸ¬ora odleæaú, na æer¾ic bú vtert, potem 
buú klepani na klepadle, to ta rešta paŸ¬oruf œe væina N Wieœ Ostródzka, paŸ¬ory po 
teræu i po cesañu, po teræu sò te grube, po cesañu so te ñaúºe Rostki Pisz; ü paŸdziora, 
paŸdziory grubniejsze; 2. paŸdzior «paznokieæ» Olsz Szcz: kedi Lorek poúoÅuú múo-
tek na stròna, abi paŸ¬oram poprobovaæ, èi œa íuš úostše viginaúo Sz¹bruk Olsz, KN 
III 214; 3. paŸdzior «drzazga, drobny od³amek drewna (obj. SWarm)»: fšet mi pot 
paznokeæ paŸ¬ùr i ter×s boli mñe caúi palec W, SWarm 108.  MK

paŸdziorko hip «paŸdzior»: Sypcie sia, sypcie szare paŸdziorka, Was przecie 
prz¹dki we lnie mieæ nie chco psn IS XXVII 101.  MK

paŸdzioro zob. paŸdzior.
paŸdziór, paŸdzióra, paŸdzióro zob. paŸdzior.
p¹czek (Z + lit + SWMp) OWMzach Mr¹g Olc i bl, psn; 1. zwykle pl «ciastka 

dro¿d¿owe o kulistym kszta³cie sma¿one w t³uszczu; te¿: racuchy» lok. jw.: na zapust 
to œe punèºi pœeèe ji w ñe¬ele na kawe, kunèeñe i tancowañe štery tygodñe Radosty 
Olsz, punèºi tlo na patelñi [odp. na pyt. o sma¿one placuszki z ciasta dro¿d¿owego] 
Gietrzwa³d Olsz, cy f panefce, cy v èarku to ponèºi Pustniki Mr¹g, ü w gospodarce tak 
Åy¾i lu¼e jak punèek w maœle N Kaletka Olsz; ü p¹czki gotowane, pieczone, warzone; 
2. «zawi¹zek liœcia»: jek dšÅewo dostane pònèk, co ôce œe rozŸijaæ, to ÷ted sò ¯elune 
Œ÷untk D Wólka Resz.  MK

p¹k (Z + lit + SWMp) Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Olc, psn; 1. «zawi¹zek kwiatu 
lub liœcia» lok. jw. i bl: ñe fšistºe sad kôsco, ôture puçºi majò psn, a jäk ¾iœæe otleco, 
to ostajo poçºi Miko³ajki Mr¹g; 2. «ciastko dro¿d¿owe o kulistym kszta³cie sma¿one 
w t³uszczu»: p¹ki G¹zwa Mr¹g, SWMp 126.  MK

p¹tnik ogp: Co ci przodków œladem id¹, œpiew polski kochaj¹ Tak p¹tnicy gdy na 
odpust z ofiar¹ zd¹¿aj¹ psn IS LI 190.  PG

pcha zob. pch³a.
pchaæ (Z + lit) OWMzach Pisz E³k, psn; 1. «posuwaæ coœ, przesuwaæ, popychaæ» 

lok. jw. i bl: üun tam ‹aú úutºe i tom úutºe po lo¬e pôa¾i Nataæ Wk Nidz, vi bañ¬eta 
pôali, a í× banda krov×ú GryŸliny Olsz, Stef JPW 14, vaúkovñice, taº duÅy statek, 
taºe vaúºi na dole œe opkrenæiúo, koÅdy zgoúa mñoú, ôto v moÅnoœæi byú, pôa¾i tam 
i nazat Pietrzwa³d O, kúomko œe úapaúo, ºedy æepúo, tak to vlas jeden aÅ na gúembŸo 
i ted pôaú az puú gar¬el úokunkof ji scubeúkof Szczecinowo E³k, SWM X s. 32, pòlka, 
walcer, tango, iker – jedno druèego pô× po za¾i, tak dupam Ÿerco i jeden pôa druègo 
Bredynki Resz; 2. «wpychaæ, napychaæ»: Ånoú taºe štrymy, ñe za gúemboºe, coby ñe 
zdeô i solu, i pšepš pôoú mu f te štrymy Ånente, a ten ryèaú Smolonek O, truzak to byúo 
co inaksego, to byú taºi ñeô i súòme œe pôaúo D¹brówka Pisz; 3. «kierowaæ, wysy³aæ» 
Olsz Nidz Pisz: to by¾i ñegodne lu¬e, to oñi pôa¾i te moje ¬eæi do zabiæo, do kuluf 
Klucznik Olsz, jesce pšepusca¾i jednostºi ñeñecºe na drugo strone Dunaja, a rozgubŸone 
taºe, rostœêœone zolñeÅe zjera¾i, zbŸera¾i do kompañii i pôa¾i nazat na front Jab³onka 
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Nidz, ü przen lampa, u gòry to ma cy¾inder, no jo, to coby lepšj vglondaúa – ta blaka, 
Åeby ñe byúa taka goúa i to šfatúo pôa na jedno strone, na izbe Ba³dy Nidz; pchany im. 
bier. w zn 1: i potm tn druzek bñ¬e tak daleko pôany i æïçgñêÑty as ta æ fšstka pšy¬e 
pod lòt Malinowo O.  MK

pchaæ siê (Z + lit) OW; «wpychaæ siê, przepychaæ siê, t³oczyæ siê»: koÅdy œe tu pôa 
Grabin M³ O, ñe pô×í œa, marnoto, do kubúa, n×pšùt æi korito viæiœæa W, SWarm 81.  MK

pchanie forma rzeczownikowa czas. pchaæ w zn 1: kar to te do pôaña Mr¹gowo, 
dr´i do zasuwaña, dr´i do pôaña Olecko.  MK

pche³ka «pch³a»: p¸eúka, pôúa Turówko O.  PG
pchliæ siê przen «o ludziach: przebywaæ w du¿ej liczbie w jednym miejscu»: 

gdziejandzi dziéwki pchlili sia w komorze i gádali g³oœno W, Stef OK 18.  PG
pch³a (Z + P + lit) OWM, psn; pcha Olc, p³cha Gi¿; Npl pchli Olsz Gi¿, Gpl 

pch³ów Olsz Pisz; ogp: jek pšš¾i to pôú i fš mne¾i Stryjewo Resz, plusk÷ i ÷s, i pôú, 
÷rancuz, scipa÷k, komur – to ÷œo do robast÷a nalez Szczytno; ü pch³a polna.  PG

pchn¹æ (Z + P + lit) O Olsz Mzach Gi¿ E³k i bl, psn; 1. «popchn¹æ, posun¹æ, 
potr¹ciæ» Olsz Mzach Gi¿ E³k i bl: tak go pchn¹³, co a¿ siê ³obalu³ Tu³awki Olsz, KF, 
÷ tym štendaÅe jes ôaspa, a w ¬‡eÅaô ten úak albo jes taºi zasuwaæ, to go pôñe Gawliki 
Wk Gi¿; 2. «wepchn¹æ»: rostfoÅy¾i deºel, üun vôo¬i, tak go znuf pône¾i f tan kesel i fšyst-
ke dvanaæe bl opaÅone Butryny Olsz; 3. «skierowaæ, zwróciæ ku czemuœ»: po przesta-
niu „Kulturkampfu” pchn¹³ Bismark to Wschodniopruskie katolickie Duchowiêstwo 
w propaganda germanyzacji Dywity Olsz, P 4, 36; 4. «zadaæ cios, ugodziæ»: Pchnó³ 
z³otnika we psiérsi, Prandko sia porwo³, I sia som przebziu³ psn Stef III 5; pchniêty 
im. bier. w zn 1: ý jeg bñ¬e to pôñêÑtò do nastmpnej dury, to rosæuçgñnte skšidúa 
muso byæ [o sieci] Maruzek O.  MK

pchniêcie forma rzeczownikowa czas. pchn¹æ w zn 1: starczu³o jeno pchnêcie ji 
dŸwerze siê ³otworzy³y Tu³awki Olsz, KF.  MK

pecela «pogardliwa nazwa dziewczyny» Br¹swa³d Olsz, Zient Wieœ 216. (Od nm 
Petze?).  PG

pech ogp: ³on to za³dy m× takiego pecha Tu³awki Olsz, KF.  PG
pechowaty «maj¹cy pecha»: co za pechowaty cz³oziek, nic mu nie jidzie Tu³awki 

Olsz, KF.  PG
I. pecyna zob. I. pacyna.
II. pecyna zob. pacuna.
peczysko zob. pieczysko.
pedaæ zob. powiadaæ.
pedal? pedala (Z + lit) OW; pedala f W, zapisy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg 

ani rodzaju gramatycznego O Olsz; zwykle pl «czêœæ mechanizmu wprawiaj¹ca go 
w ruch przez naciœniêcie stop¹, peda³»: ja m×m przy pedalach ³od ko³a takie druty, 
coby lepszy noga siedzia³a Tu³awki Olsz, KF. (Nm Pedal).  PG

peda³owaæ «krêciæ peda³ami roweru, jechaæ na rowerze»: podjeôaæ to trudno – 
za daleko nazat – ñe tšeba pedaúowaæ troôe z Ÿetrem Wa³y Szcz.  PG

peda³y «o biegunach u ko³yski» Radosty Olsz, SWMsd 33.  PG
pedy plt (Z + lit + SWMp, Kult MW RD) OWM; 1. «nosid³a do wody» OWM: 

Ÿe¾i pd na bary, studña búa dalko i noi¾i vode Burd¹g Nidz, pydy – co œe zava¬i 
kubeúºi i ñeœe œe na ra‹onaô Kraplewo O, pdy – ºetºi i na ñiô ôaºi, te co zapñe Hejdyk 
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Pisz, pdy, tutaj z dÅewa, wyrobŸone na kšyÅu i te ºety Unieszewo Olsz; 2. «o kawa³ku 
materia³u wszytym na ramionach koszuli, przylegaj¹cym do karku»: kolñeÅyk, a to co 
byúo fsyto, to pydy Paprotki Gi¿.  UDK

pejcz (Z + SWM II) O Pisz; «bat, bicz»: koŸica – to soe zroiú, tak to pej 
Waplewo O.  PG

pejczuk hip «bat, bicz»: Czem cie tam bzili, koŸle baranie, Pejczukiem, rejczukiem 
moœciwy panie psn IS LXXVI 265.  PG

pejczyk «bat, bicz» Liwa O, SWM s. 77.  PG
pejpusz Kult MW HK bl; «ryba sieja, Coreganus lavaretus»: szczególnie ceniona 

w tym eksporcie – obok szlachetnych gatunków ryb takich jak „maranki”, „pejpusze”, 
„ale”, „scub³y” – by³a „stynka” bl, Kult MW 390.  PG

peklin «pikling»: pek¾in to Ÿelune œle¬e Szczytno.  PG
pelargonia (Z + SWM XI) Mr¹g Gi¿ Pisz; pelargonzia Mr¹g Gi¿, pilagonia Gi¿; 

ogp: co tak cerwòno kšæe – pilargoña Snopki Pisz; por. plagonia.  PG
pelargonzia zob. pelargonia.
pelc (Z) Szcz Mr¹g Wêg Gi¿; palc Wêg Gi¿; «futrzane okrycie wierzchnie, te¿: 

wyprawiona skóra»: zrouny s kotuf pelc, taºe œive kotºi fejn Róklas Szcz, ºedœ to m 
mu´i¾i kajsermantel, pot sput byú plc, a na Ÿešô sukno Dobry Lasek Mr¹g, bogace 
ôo¬i¾i f koÅuôovyô capkaô, laºerovane skoÅñe i pelc na syi Krutyñ Mr¹g. (Nm Pelz).  
 UDK

peleryna (Z + lit) WMzach Mr¹g; ogp: pelerna to na ¾Ÿešô na œe wŸònœæ Lesiny 
M³ Szcz, pileryna tak zaŸeæiæ tlo Nida Mr¹g, to taka pelerina ôba bes rçkawu÷ sukma-
na, tylko na bokaô ma îur Zgni³ocha Nidz, weŸ tê gumow¹ pelerynê, bo bêdzie mo¿e 
deszcz pad×³ Tu³awki Olsz, KF.  UDK

pelerynka dem w stos. do peleryna: pelerinka, ja sama kuÌiúa tako krutko 
Gutkowo Olsz.  UDK

pelkartofle; Gpl -ów; «ziemniaki gotowane w ³upinach»: ugotujeta pelkartoflòf, 
zrobŸita bratkartoflòf Zgni³ocha Nidz. (Nm pl Pellkartoffeln).  MK

pelorowanie zob. polerowanie. 
peltaæ; formê has³a i definicjê powtórzono za SWarm; «przebieraæ nó¿kami, 

biec drobnymi krokami (tylko o dzieciach)»: Lotka ñi m× íešèe tšyô l×t, ale pylt× ze 
mnù aš do fœi W, SWarm 108; por. pertaæ.  UDK

pelucha (PorJ 61) O; «groch pastewny, peluszka».  MK
pelucia (Z + PorJ 61) Gi¿ Pisz; «groch pastewny, peluszka».  MK
peluæka (Z + PorJ 61) Szcz Gi¿ Pisz E³k; «groch pastewny, peluszka»: pluèka 

wglònda æemno jek groô Skop Gi¿.  MK
pelusia (PorJ 61) O Mr¹g Wêg Pisz; «groch pastewny, peluszka».  MK
peluszka, peluœka (Z + lit + PorJ 61) OWMzach Gi¿ i bl, pieluszka (Z + PorJ 

61) Olsz Szcz; peluszka OW Szcz i bl, peluœka Olsz Mzach Gi¿ (-- Szcz); Gpl -ów Olsz; 
«groch pastewny, pisum arvense»: groô aú, Ÿlòn, pluœºa to tys groô jest U¿ranki 
Gi¿, Ìluška to taºi bur groô Szczytno, no, tom naše¾i soje üofsu, to jänè‹eñu, groôu, 
to Ìeluškòf, Åto Skajboty Olsz, UAM, p¾uœka – nawet lu¬e to je¼u Paprotki Gi¿.  MK

pe³ (Z + SDO) Nidz; 1. «bagno» Nidz: tope¾isko taºe to púy Nidz, SDO 94; 
2. «roœlinnoœæ bagienna»: bagno púym zaroœñnte; peú – meô i fœistko œe jeno buj× 
Zgni³ocha Nidz.  PG
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pe³en zob. pe³ny.
pe³nia (Z + lit + SWM VI, Szyf AM) OWM, Kult MW AS, psn; Asg -¹ Szcz 

i bl; 1. zwykle w wyra¿eniach przyimkowych «faza Ksiê¿yca, w której jest on widoczny 
jako pe³na, œwiec¹ca tarcza» OWM: na múo¬e je kœinzyc, jek œe tlo taºi œešÌik pokaze, 
a potem peúna, f peúñi Hejdyk Pisz, kšinzyc na múo¬e, na staÅe, na púñi, otyjmu-
je i pšyjmuje Wierzbiny Pisz, po múo¬ [sic!] kœnzicek pšyjmuje, za peúñò kœnzcek 
odb´r× Miko³ajki Mr¹g, ü po f peúñi kœeÑzc otbŸera Jedwabno Nidz; 2. «szczytowy, 
kulminacyjny moment»: co, to u was juz zniwa w ca³y pe³ni? psn Ma³ I 9.  PG, DK

pe³niæ (P) Szcz; «wykonywaæ; odbywaæ»: pe³ni³em dalej swoj¹m pracê komen-
danta poufniej placowki Klon Szcz, P 5, 33.  PG

pe³niæ siê «urzeczywistniaæ siê, spe³niaæ siê»: Pœismo Œfente œe peúñi, bo œe juz 
vypeúñiúo do tyô cas M¹cice Szcz.  PG

pe³niuleczki ekspr «zape³niony»: peúñulecºi tn tam nas koœæòú, co my mamy 
Pogorzel Wk Pisz.  MGK

pe³no (Z + lit) OWM, psn; 1. «mnóstwo, bardzo du¿o; obficie» OWM: wròbel 
je, tô je peúno Ko¿uchy Pisz, muôy furajo tu i tu, kole tego ôleba to peúno Pustniki 
Mr¹g, a jaºem pijeôa¾i tu do dòmu, to na moji obošÅe búo peúno Ruskò÷, esce œ÷ñe 
i¾i i opala¾i Olsztynek O, taka drabŸina búa seroka jäk pœc i tam búo peúno drutòf, 
a na ñô œpulºi Szczytno, roboti to peúno Róklas Szcz, ma¾iny to te gnste kše, to tam 
peúno jest, to zaftu narob´iúa Lesiny M³ Szcz, parôovñica tylko f kartoflaô f Ìivñicy 
eîi, cale peúno pärôu ma na soe Olecko, i uciechi pe³no wszêdzie Skomack Wk E³k, 
PME XIX 93, ü b¹dŸ pracowitym jak pszczó³ka a wszêdzie wko³o ciebie pe³no miodu 
bêdzie W, Bar 136; üü pe³no kogoœ «o wyraŸnie odczuwalnej czyjejœ obecnoœci» Olsz 
i bl: wszêdzie go pe³no! Tu³awki Olsz, KF; 2. «tak, ¿e ju¿ wiêcej siê nie zmieœci, po 
brzegi» OW Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: e¾izne nakúada œe na roltuô, a co peúno, to œe krunæi 
Krutyñ Mr¹g, ÷ tm garku jest peúno mlka Ulnowo O, jek bêdzie pe³no, zawo³×j mnie 
Tu³awki Olsz, KF; 3. «z wewnêtrznym wype³nieniem, masywnie»: œredñi ÷uter, kura 
od Çewa to moÅe byæ, cob byúo ruwno, peúno tam Purda Olsz.  MGK, DK

Pe³noga «nazwa pó³wyspu» Olsz, Sien 277.  UDK
pe³ny, pe³en (Z + P + lit + SWM VI) OWM, psn; Nsg m pe³ny Olsz M, pe³en 

O Olsz M i bl (SWM podaje wspóln¹ lokalizacjê: pe³ny, pe³en OW Wêg Gi¿ Pisz 
E³k – w zn 4), Gsg f -é bl, Asg f -ê Szcz Pisz; 1. «taki, w którym coœ jest, niepusty; 
mieszcz¹cy wiele czegoœ lub kogoœ, maj¹cy zajêt¹ du¿¹ powierzchniê (te¿ przen); 
ca³y, zape³niony po brzegi, do koñca» OWM: peúny, jek ñi ma ñic, to pruzny Kwik 
Pisz, kúòs peúen, ze Ÿarºem Zezuty O, tak še zleçk¾i i zavdy byú peúen koœæuú luîi 
£ajs Nidz, œækúòf tu nama naæiska¾i peúnò üobore Orzysz Pisz, nanoœi¾i zboÅa pe-
úen strô Skajboty Olsz, tin garnek j peún mlka Olsztynek O, vus je peúny vêçglòf 
Pasym Szcz, Julius poszed³... ze mn¹ do gorzelni nabra³ pe³ny kubek gorza³ki i oba so-
bie popilim G¹ski Olc, P 6, 3, pšenîe e na špulke jäk pulka peúno, to e weÞne moto-
‡idúa  e zmoto tu pšyn¼e £abuchy Resz, poŸec, to pañi beÇe ñaúa peúen zest Nataæ 
Wk Nidz, ü teras bÅuôo peúne, to œe beñ¬e œe¬aúo jak s sëœadem dobrym Ogródek 
E³k, ü przen ftam navoÅò gburi zboÅ× peúne mnasto i zboÅe íest t×ne £êgajny Olsz, 
Stef JPW 63, ü fraz pe³ne rêce roboty Gi¿ zob. rêka, wzi¹æ pe³n¹ gêbê Pisz zob. wzi¹æ; 
2. «obfituj¹cy w coœ» W Mr¹g i bl: na szeroki granicy krze leszczyny, latoœ ³orzechów 
pe³ne W, Bar 87, piêkna jest nasza polska mowa, pe³na dŸwiêcznych s³ów GazOlsz 
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XXIX 23, ü klampy dobre, dojne, œwyniów pe³ne chléwy W, Stef OK 26; 3. «cechuj¹cy 
siê czymœ, przepe³niony, przepojony» Olsz i bl: PódŸ, byleczku psiónty, Bziedy pe³ne 
kónty psn Stef I 177, i przekona³em siê, ¿e ten nienawiœci pe³en odruch jest przez ksiê¿y 
litwinow robiony Dywity Olsz, P 4, 49, Masz litoœci pe³ne serce Widzisz lud swój w po-
niewierce psn IS LI 189; 4. «o ksiê¿ycu: bêd¹cy w pe³ni, okr¹g³y» OW Mr¹g Wêg 
Gi¿ Pisz E³k: ºœen¼cek Àeæi jasno, peún, ted star Ko¿uchy Pisz, peúña byúa jak 
mnéœonc – ksêÅyc peúen jest Gietrzwa³d Olsz, ü z pe³nego idzie S¹dry Gi¿, SWM VI 
s. 18; 5. «du¿y, znaczny»: Olsz i bl: zleçknuú ša, duÅa, peúna kupa leÅ trupu÷, duÅa 
gromada Butryny Olsz, W ciemnym lasku ptasek œpiéwa, Tam Kasiuchna trawkê zyna. 
Nazê³a ji pe³ne brzemie, Ni mog³a ji wzi¹œæ na remie psn, Kolb 292; 6. «ca³kowity, 
zupe³ny»: ten gúupek to uš peúny, jak muìo ñe ‹×ú byæ normalny £ugwa³d Olsz; 
7. «bêd¹cy ca³oœci¹; o desce: maj¹cy gruboœæ okreœlon¹ liczb¹ ca³kowit¹»: no, jeka 
deska gruba, so æ÷ræu÷ºi, tšæ÷ræu÷ºi, do reœt to peúen [cal], peúna jus deska, ale 
ñe Ÿem, siúa gruboœæi [odp. na pyt. o rodzaje desek] Wystêp Szcz; w pe³nym «o pe³ni 
ksiê¿yca» Bredynki Resz, MAGP VII m. 329.  DK

pemple (SWMa) Olc; «rzêsy».  UDK
pendel (lit) W; «t³umoczek, zawini¹tko, ma³y zwisaj¹cy pakunek (obj. SWarm)»: 

stare kobŸyti œli s pyndlami na úotpust do Gyèf×úda W, SWarm 108. (Nm Bündel).  PG
pendelek dem w stos. do pendel W, SWarm 108.  PG
pengzja zob. pensja.
penkcyjka zob. pensyjka.
penksja zob. pensja.
pensja (Z + P + lit) OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz; -yja OW Szcz Mr¹g, panks- O, 

panz- Mr¹g Gi¿ Pisz, pengz- W, penks- Olsz, penz- Szcz; 1. «renta, emerytura» OW 
Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz: on ma prawo ryçke prec, dostañe panzije Szestno Mr¹g, jek bm 
tam pojeôaú, to s penzyjo mugbm bes prac zæ Szczytno; 2. «okresowe wynagrodzenie 
za pracê» W: monš tu ‹aú bar¼o maúom pensje, puœñi monš pracowaú dla ubesÌeèalñi 
Jonkowo Olsz, u¿endnick ³ónk mielyracyniech... dostanie du¿a penzyja Szczêsne Olsz, 
P 2, 3; 3. «stancja z utrzymaniem» W: ja p³aciu³em za pensyjê 480 marków na rok 
Tu³awki Olsz, KF.  AB

pensyjka; tylko penkc-; dem w stos. do pensja w zn 1, te¿ hip?: pankcyjko, rentke 
ja dostavaúa za syny Klucznik Olsz.  HZ 

penzja zob. pensja. 
peonia (Z + SWM XI) sp Nidz; «roœlina ozdobna o du¿ych bia³ych, ró¿owych lub 

czerwonych kwiatach, piwonia»: te poŸñejse to peoñe, a te prentse to ijony Fr¹knowo 
Nidz, SWM XI s. 123.  MK

perchaty zob. parchaty.
pere³ka (Z + SWM III) O Nidz Gi¿, psn; tylko pl; 1. «perliczki» O Nidz: kokoš, 

genœi, pereúºi Pietrzwa³d O; 2. hip «per³y»: A p¸eæònºi ve ¼vüçºi By ‹i p¸êçkñe 
¼vòñi¾i A pereúºi v üorgan By ñi Ìêçkñe zagra¾i psn, ü przen Tym mateczki nasze tak siê 
zachwyca³y Z radoœci pere³ki z oczu im tryska³y psn IS DCV-II, ~ t pereúki m mu´m 
te jägod, te jo¾ansber Mazuchówka Gi¿.  MK

perfektnie «doskonale»: úacñej œe naucyæ temu cúoŸekoìi, co zadnej gramatyºi 
ñe zna, ale ja, co perfektñe zn×m ñe‹ecko gramatyke, to ‹i goÅej po polsku Fr¹knowo 
Nidz. (Od nm perfekt).  MK
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perfuma «perfumy»: pewne siê chtoœ perfum¹ nater, bo tak puchne Tu³awki 
Olsz, KF.  MK

perfumowaæ «skrapiaæ perfumami»: perfumowaæ; ty sobzie pewnie w³osy perfu-
mujesz, bo tak puchne ³od ciebzie Tu³awki Olsz, KF.  MK

perfumowaæ siê «skrapiaæ siê perfumami»: perfumowaæ siê; patrzta taki trzn×del 
ju¿ siê perfumuje Tu³awki Olsz, KF.  MK

pergamentowy «pergaminowy»: my ³obzij×wa funtowe kawa³ki mas³a w perga-
mentowy papsier Tu³awki Olsz, KF. (Od nm Pergament).  MK

*pergaminowy zob. pergamentowy. 
perkal; tylko b-; ogp: kortuna – taºe púutenko [sic!] búo i taºe kš×tusºi po ñej, 

biúa tak× æeñuluôna, berkal muÞi¾i na to Jab³onka Nidz.  HZ
perkalik ogp: perka¾iku po feñiku N Guty Pisz.  HZ
perlaki (Z + SWM III) O Szcz Mr¹g Gi¿; «perliczki»: taºe ñeduze so kokosºi, 

perlaºi [odp. na pyt. kwest.] Wystêp Szcz.  MK
perlica «perliczka» Olsztynek O, SWM III s. 64.  MK
perliczka (Z + SWM III) OWMzach Mr¹g Gi¿; ogp: kur (ten co pœeje), pšyndo 

jesce i per¾icºi, to nalezy jesce do obory, dobtek M¹cice Szcz, per¾icºi to te na‡enc 
kšco Wydminy Gi¿.  MK

perlinki (SWM III) O Olsz Mzach; «perliczki».  MK
perliny (SWM III) W Olc; «perliczki».  MK
per³a (Z) Olsz Gi¿ Pisz, psn; Npl -li Pisz (-³y Olsz Gi¿ Pisz i bl); zwykle pl; ogp, te¿ 

«jakiekolwiek koraliki nawlekane na nitkê lub naszywane jako ozdoba stroju»: U szlach-
cionki dugo szyja, Sczerna per³a na ni psn IS XXXV 133, perú, paæurk buštynowe [bušt-, 
sic!] i ješèe pœeçkñejše korale Gady Olsz, taºe ôoúb, capºi, taºi kolñeš sfeconcy, taºe perl 
tam by¾i Kwik Pisz, ü bo to bañ¬e tš, to perúufºi, bo taºe so añi perúa GryŸliny Olsz.  MK

per³owy (Z + SWM III) O Gi¿, psn; «przypominaj¹cy kolorem, blaskiem 
lub kszta³tem per³ê»: Szed¿ycz tam d¿éwcina [...] Czesze swoje w³oski Grzeb¿éném 
per³owém psn Stef III 19, prúowa to s prosa [o kaszy] Paprotki Gi¿, û kokoszka 
per³owa Gi¿ zob. kokoszka w zn 2, kura per³owa O zob. kura.  MK

per³ówka (Z + lit + SWM III) OW Szcz E³k; Gpl -ów W; «perliczka»: robastfo 
domove – poÅitkove: kokoš, kaka, puti, perúòfºi, gajœi Gutkowo Olsz, bo to bañ¬e tš, 
to perúufºi, bo taºe so añi perúa GryŸliny Olsz.  MK

perpendykiel «wahad³o zegara, perpendyku³» W, SWarm 108. (Nm Perpendikel). 
  MK

pertaæ «o dziecku: ¿wawo chodziæ, stawiaj¹c drobne kroki (obj. SWarm)»: ¬eæi 
pyrtaíù na úùnka po kœ×tki W, SWarm 108; por. peltaæ.  MK

*peruka zob. peryka. 
peryka (Z + lit) W; «peruka»: úùn íe diôt úisi i noœi na gúoŸe perika Sz¹bruk 

Olsz. (Nm Perücke).  MK
perz (Z + lit) O Olsz Szcz Wêg Gi¿ Pisz E³k; bot. ogp: pyš roœñe fšeñ¬e Butryny 

Olsz, pejš – te dúucºe košÅñe Rybical Gi¿, bròna – co ten pšš, co koltuwater powy¬ira 
– albo pazor Ostróda, ôlust poúoÅony na te úaty vysoko bi¾i taºe Ìesºi, na sam ìešô 
peÅu biúo nakúa¼one i uklepano Szeligi E³k.  MK

perzyæ «?»: [m³odzi] bonuj¹ i labuj¹, robzi¹ rozgardyjas [-s, sic!], chwaliwory 
perz¹, je¿¹, paraduj¹, kryguj¹ sia W, Bar 72.  MK
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perzyna (lit) W; fraz iœæ w perzynê zob. iœæ w zn 5c.  MK
pesklaæ zob. pesk³aæ. 
pesk³aæ; tylko pesklaæ; «bawiæ siê, zabawiaæ siê?»: przy robocie jano pesklaj¹, to 

té¿ nic ni maj¹, wszystko jid¿ie w perzyna W, Bar 72.  MK
pestka (Z + lit) W Gi¿; Gpl -ów Olsz; ogp: pestka ÷ œ¾i÷ce – jòndro Ryn Gi¿, 

šurki pomikaíù caúe Ÿiœñe razam z pestkami W, SWarm 117.  MK
peter (Z + SWM I) OM; «œrodkowa czêœæ ramy okiennej»: pter kšizak ve 

œrotku Gawliki Wk Gi¿; por. pioter. (Nm Peter).  MK
petkusz «gatunek owsa»: petkusz ¿ó³ty Olsz, PorJ 61, 358. (Nm Petkuscher?). 

  MK
petrol, petrola (Z + lit) OWM, psn; petrol m Nidz, petrola OWM, zapisy 

f nierozstrzygaj¹ce formy Nsg O Olsz M; fitrola Resz Szcz, pitrola O Olsz Szcz, pitro-
lia Pisz, pitrula (w tym -óla) O Olsz M, pitrulia (w tym -ólia) Olsz Mr¹g, pietrola Olsz, 
pietrula Gi¿ Olc, petrolia Pisz, petrula (w tym -óla) OM, petrulia Szcz Pisz, petrulzia 
(w tym -ólzia) Wêg Gi¿ Pisz (-tr- realizowane te¿ jako -tri- OMzach Gi¿ oraz -tryj- 
O Resz Nidz); Asg f -¹ Mr¹g; «nafta»: lampka do nafty, na nafte to muìi¾i petrula 
Dziurdziewo Nidz, ino lampa petrjolo œe pa¾i Smolonek O, ptrulja, a ñekture muŸo 
gas M¹cice Szcz, daôt jest w lamÌe, Ìitrula, ce¾inder Rostki Pisz, f safaô to inakse, to 
drevñaºi – petrulu tšeba posmarovaæ Miechy Gi¿, komor to tak æi ñe da spaæ, petrulŸo 
maca¾i to z apteºi kuÌuno s cukrem rozrobŸiæ i pomazaæ, to poèine¾i So³tmany Wêg. 
(Nm Petroleum, gw. pÔtroljÔ, petrul).  MK, DK

petrolia zob. petrol.
petrolka (Z + lit) Mzach Pisz E³k Olc i bl, SWMsd; pitrolka Nidz, pietrulka Olc, 

petrulka (w tym -ólka) Mzach Pisz, patrolka bl (-tr- realizowane te¿ jako -tri- Mzach 
oraz -tryj- Szcz); «nafta»: ptrjòlko, Mazur ptrjolko palo, ñe na÷to Gardyny Nidz, ta 
tutaj to dupa, a co v ñej nalano to pytrulka Orzysz Pisz.  MK

petrolowy (Z + lit) W Nidz; -ul- Nidz; «naftowy»: pot b×úkam Ÿiœaúa ñeduÅ× 
lampa pitrolov× W, SWarm 131.  MK

petrucha (Z) O; tylko pi-; «nafta».  MK
petrula, petrulia zob. petrol. 
petrulka, petrulowy zob. petrol-.
petrulzia zob. petrol. 
petunia (Z + lit + SWM XI) W Szcz; b- W; ogp: knafe¾ºi, pituña, muskaty; 

w ogrutku to so riôtyène pituñe £atana M³ Szcz, SWM XI s. 123.  MK
pewien (Z + P) Olsz Pisz, lit bl, psn; «bli¿ej nieokreœlony, jakiœ»: do tj g‹iny 

naleÅaúa i pewna ´oska, ÷ ktòrej Åiúa pañi KoÞanºa ze s÷m snm Pisz, mieli go-
spodarze na drogach w pewnem oddaleniu od wioski na kolejka konno stra¿e Dywity 
Olsz, P 4, 1, òn œe ot pewnego casu tak napra‡iú, Þe oecuje matºi uÅ ‡encej ñe iæ 
Pisz.  DK

pewniak; na pewniaka «na pewno, niezawodnie»: ogl¹damy sie was ale wsystkich 
na niedziele, na pewniaka bl, Ma³ III 93.  MDM

I. pewnie przys³. 1. «niezawodnie, z gwarantowanym skutkiem»: ja vole k¾in jek 
œrube, k¾in pevñej tšyma Fr¹knowo Nidz, tam by mog³ kto zrankiem je zobaczyæ, naj-
pewniej bêdzie gdy je do „kosza” wrzucim Dywity Olsz, P 4, 15; 2. «œmia³o»: osiem dni 
po powstaniu Polskiej Rady Ludowej w Olsztynie, to jest 2 grudnia, wyjechaliœmy pew-
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nie, 21 delegatów Warmii i Mazur, na sejm dzielnicowy do Poznania St Kaletka Olsz, 
Leng 145.  DK

II. pewnie part. (Z + lit) OWM i bl, psn; 1. «przypuszczalnie, prawdopodob-
nie, chyba; bez w¹tpienia; czêœæ zapisów nie daje siê jednoznacznie zinterpretowaæ» 
OWM: pevñe uôo, mne œe ìi¬i, bo mu œe urvaúo uôo ot kosy Szymonki Gi¿, zaôoÅyæ 
pevñe muœaú Cybulki Gi¿, ñe b×ce jak to muŸi¾i, to bñ¬e rant pewñe, jo, rant Kosewo 
Mr¹g, baran i ofca – cy òñi krasajo te ofce, to ja ñe Ÿim, pevñe ñi Wejsuny Pisz, [len] 
buú moèòn, to j× ne ìem, pevñe tyrnae dñi D³u¿ki O, UAM, grat, latoœ lo pewñe ras 
padoú i ñeduzo, i ñe zñiscú ñic Zdory Pisz, kole vozu to skrnta, co tak œe pšemko, 
tylne to inoc byn¬e nazyvane, pevñe tiúek Skop Gi¿, ñe moge poŸe¬eæ, se zabacyúo fšy-
sko, ja rozu‹eje, pewñe ñe pšyj¬e ‹i na myœl Wieliczki Olc, desc pada, to pada, a kedy 
i¬e, to i¬e desc abo be¬e desc, pewñe be¬e desc E³k, pevñe go [zegarka] ñe naæoçgneúa 
i ustaú Budki Olc, kedy jus òn fstaæ ñe muk, to umer pevñe Wykno Nidz, t pšgúupku, 
mu´i [matka], toæ to bú jajka; üoj matulecku, maæe w prawde, pewñe to b¾i te jaj-
ka Zdory Pisz; 2. «z ca³¹ pewnoœci¹, na pewno, rzeczywiœcie» bl: Odes³a³ ci je [pis-
ma] w prêdkoœci Do r¹k królä jego moœci, By on o tém pewnie wiedzia³ psn Kêtrz 94; 
na pewnie (Z) Nidz Olc; «z pewnoœci¹»: ja s mojem krutºem [ogonem] ñe mok ìency 
naúapaæ, jak ty tfuj dúuèi fsa¬iš, na pevñe ìency še pšièeÌom Sokó³ki Olc.  DK

III. pewnie «wykrzyknik potwierdzaj¹cy wczeœniejsz¹ wypowiedŸ»: èasem b¾i 
i dobre èas, èasem i ¾i¸e, a fšistºe muœaú pšeÅi. Tak, pevne Gady Olsz, UAM, cap – 
no pevñe, to so f kaÞdym styndaÅe i krokfaô Skorupki Gi¿.  DK

pewnik (Z + lit) OW Pisz, lit bl, psn; pewnikiem «najprawdopodobniej, zapewne; 
bez w¹tpienia»: Ìjetrusºa pewñiºem ben¬e G³odowo Pisz, pewnikiem cekata z obziadem 
na mnie, co? bl, Ma³ III 96, to pewnikiem, ze zbziory bêdo hojne psn Ma³ I 9.  DK

pewno (Z + P + lit) OWM, psn; 1. «przypuszczalnie, prawdopodobnie, chy-
ba; bez w¹tpienia; czêœæ zapisów nie daje siê jednoznacznie zinterpretowaæ» OWM: 
okoúo Ukt, to pevno jesce so, ale ja jeô ñe ìi¬aúa NiedŸwiedzi Róg Pisz, vy to pevno 
be¬eta cytaæ pšet starsem panem – bo vy œe esce ucyta G³uch Szcz, oñi nazajutš esce ñe 
mog¾i pracovaæ, bo pevno œe up¸i¾i za tçgo, ñe? E³k, UAM, o tym ñe Ÿem, pwnoæ ñe 
zyje Dobry Lasek Mr¹g, w jeŸoro go [len] moco, be¬e kañeñañi pšúozon to üon mokñe 
üoœem dñi, üoœem pewno, ja ñe ´em nawet Koñczewo Pisz, pœerse scubú – to kozd pe-
vno najlepœij je – bo te œiúa oœæuf ñ maju Nowe Borowe Nidz, UAM, muranºi, ¾iny, 
scubúy, okuñe, púoæicºi i toæ esce inse pewno sò, jo us tak ñe moge jô nazwaæ Kwik Pisz, 
za caúy cas tom œe odeckúa, pewnom zamglaúa Szczytno, pewno pššy¬e tn üot pumpy 
do æe, bo tamòj jeôaú, nò ñe? D¹brówka Pisz, ü co ty wyst÷ašÅas? Ty pewnoz ñe ces üode 
mñe tak, az bedo prçèi na tyúku? Olecko; 2. «z ca³¹ pewnoœci¹, na pewno; naprawdê, 
rzeczywiœcie» OWMzach Mr¹g Pisz i bl: ñe Ÿem – œe Ÿi¬i, co moŸo na staÅe, ale pew-
no ñe Ÿm Babiêta Mr¹g, Toporzysko drewno, siekierka zialazo Poziedz mnie najnilso, 
cy me kochos pewno psn IS LIV 199; na pewno (Z + P + lit) O Olsz Mzach Mr¹g 
Pisz; «z pewnoœci¹, bez w¹tpienia»: kartofle bendò kopane rozmajiæe: ºed èúov´ek 
som koÌje, to uš na pevno dobÅe koÌje, ale ek veŸ‹e cu¼e lu¬e… Kajkowo O, UAM, mo 
lÅj tako Åuna, na pevno mo lÅj, ñiš kéd una mñeško na ìjoskaô ib, jek üòna [mrówka] 
uœòñ¬e ºeñi na rçke abo na noge, to tak añib tam zascip×ú i paÅ, na pewno muœi oscaæ 
¸iba Zgni³ocha Nidz, ü orz. przepraszam barzo, napewno, ¿e siê i dozo zapomny³o wpi-
sac co wazniego, bo juz jest moj wiek stary Klon Szcz, P 5, 59.  DK



60 pewnoœæ 

pewnoœæ (Z + P + lit) Olsz, psn; «ca³kowite przekonanie»: ni m×m ty pewnoœci, 
czy zdu¿ê Tu³awki Olsz, KF; z pewnoœci¹ (Z + P + lit) Olsz, psn; «bez w¹tpienia; naj-
prawdopodobniej»: ¬efè×º úadne, to œa s pevnoœæo doœæ natancujeva, bo z üOÅeôova 
Retkofsk bañ¬e gr×ú na skšypkaô Gietrzwa³d Olsz, niemcy hitlerowce dali tej wiosce 
insz¹ nazwê, lecz teraz ma z pewnoœci¹ swa dawn¹ nazwê Dywity Olsz, P 4, 20.  DK

pewny (Z + P + lit) Olsz Mzach i bl, psn; 1. «przekonany o czymœ, niemaj¹cy 
w¹tpliwoœci; œwiadcz¹cy o czyimœ przekonaniu, czyjejœ pewnoœci» Olsz Mzach i bl: 
kupœec muŸi: ja ÷šistko mam, co panu ino potšeba, bo pewny byú, ze ben¬e okulary dla 
woúa zondaú Gardyny Nidz, i byúa pevnej myœ¾i, ze ty¾ zdrajcuf sfiæi i usneúa f tym úus-
ku ib; 2. «nieuchronny, nieunikniony» bl: przs. pada deszcz œw. Jekuba (25. VII.) na 
pszeniczkê pewna zguba W, Bar 138; 3. a) «niew¹tpliwy, wiarygodny» Olsz i bl: bo ¿e 
niemcy ju¿ nie zd¹z¹ ich do Francji odes³aæ, to by³o wiêcej jak pewne Dywity Olsz, P 4, 
52, Chrystusa Pana sukamy, o chtórnym juz pewne mamy nowziny, chtórne ty nocy przys³y 
jakoœ o pó³nocy psn Ma³ II 13; b) «ustalony, zapewniony»: Nie zmylcie¿ czasu pewnego, 
Na przysz³y wtorek siê stawicie psn, Wis³a VII 88; 4. a) «czuj¹cy siê bezpiecznie»: nie je-
stem pewny pójszc do s¹du piszo, ze by³em wcoraj pobity Klon Szcz, P 5, 37, ü fraz pewny 
siebie «czuj¹cy siê pewnie, niemyœl¹cy o niepowodzeniu»: niegdy nie by³ pewny siebie, 
tylko zawsze pod strachem Klon Szcz, P 5, 41; b) «daj¹cy poczucie bezpieczeñstwa»: 
Tam gdzie s³yszysz piosnki ludu weso³e, czy rzewne Tam siê osi¹dŸ bracie mi³y, tam ¿ycie 
jest pewne psn IS LI 190.  DK

pezaæ (lit) W; «o zwierzêciu, te¿ dziecku (obj. KN I): kopaæ»: íena naš× krova pši 
doíañu pyz× W, SWarm 108. (Nm gw. pesen?).  UDK

pezn¹æ (lit) W; «o zwierzêciu: kopn¹æ»: kùñ go koœlù pyznùú v noga W, SWarm 
67, nie jidŸ tak blisko do tego kona, bo ciê pezne Tu³awki Olsz, KF.  UDK

pêcak, pêczak (Z) O Gi¿; «rodzaj kaszy»: stymp to do pencaku Cybulki Gi¿, 
u nas to nazwa¾i grup ten pncak Paprotki Gi¿.  KS

pêcherek «pêcherz w zn 2»: b´aúka mo´i casem: byœ povyjmaú te peçôerºi, ºedy 
spra´am je Szczecinowo E³k, SWM X s. 22.  UDK

pêcherz (Z + lit + SWM X) O Olsz M; 1. a) «narz¹d ludzki lub zwierzêcy 
stanowi¹cy zbiornik moczu» O Olsz Pisz: to jest dobre na lºi, ot pêœeÅa NiedŸwiedzi 
Róg Pisz; b) «odpowiednio spreparowany pêcherz zwierzêcy» O Pisz: ÅeÅñik ot fiñi 
pyôeš vŸoú i zroiú tšos Pietrzwa³d O, ÷ taºej bušce; dru¼ to ÷ peôeÅu [trzymaj¹ tytoñ] 
Ostróda; 2. «pêcherz p³awny ryby» OM: pñôeš to tam je deô w ñem, to pñœeš Nida 
Mr¹g, ºed pyçkñe pçôeš, to zdeôñe rpka Pasym Szcz; 3. «?»: ºace jajko taºego ‹ensa 
narosúo, to pê¸eš buú tes Åñenty, juz m ñe duma¾i, co on ben¬e ´encyj ôo¬iú Pisz.  UDK

pêchorek (Z) Gi¿ Pisz; «odpowiednio spreparowany pêcherz zwierzêcy»: tabaºe 
tšmajo f pêçôorku abo f pudeúku Upa³ty Gi¿.  UDK

pêcid³o (Z) Szcz; «pêcina». U w a g a: w SWM III b³êdne znaczenie i lokali-
zacja.  KS 

pêcina (Z + lit + SWM III) powsz OWM; «czêœæ nogi koñskiej tu¿ nad prze-
gubem; sp przegub w nodze zwiêrzêcia»: kopyto na dole, penæina, potm kolano vyŸi 
Pietrzwa³d O, krova ma pnæini ñisko kole noguf D¹brówka Pisz, penæiny to tak co ot 
kopyta, g¬e te tu ñentºe, a tam te košæi, gnaty Jurki Olc.  AB

pêcon, pêconek zob. pêczon(-).
pêcó³, pêcó³ek zob. pêczó³(-). 
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pêcuszek zob. pêczuszek. 
pêczak zob. pêcak. 
pêczek (Z + P + lit) O Olsz Mzach Pisz, psn; 1. «wi¹zka, pêk» O Olsz Pisz: 

przynieœ z ³ogródka pêczek marchsi Tu³awki Olsz, KF, klòn? j×, klòn – taºe pnèº ‡išo 
taºiô skšdeúkò÷ Ostróda, ten dobry ln to bú f taºe skrncuny pncºi, a potem do 
pššñ¬ña rob´i¾im kòñîaúºi Dryga³y Pisz; 2. «zawini¹tko, tobo³ek; te¿: plecak?» 
Mzach i bl: Przyszed W(ancek), Wzió³ jájka w panczek psn Stef RD 52, òn úadñe ÷ cy-
‡ilu ubrany, a ja zakuÅon, obdert, wgúodñaú ñeñecºi zoúñeš z ñewo¾i s pncºem na 
plecaô Jab³onka Nidz.  UDK

pêcznieæ (lit) Olsz; inf -iæ; «zwiêkszaæ swoj¹ objêtoœæ pod wp³ywem wilgoci»: ³od 
tego mokrego pozietrza ¿yto pêcznieje Tu³awki Olsz, KF.  KS

pêczon; tylko -c-; «tobó³, t³umok (obj. SWarm)»: s pancùnam na plecaô vlokúa 
œa f tam dešèu do mñasta W, SWarm 108.  UDK

pêczonek (lit) Olsz, psn; tylko -c-; «wêze³ek, zawini¹tko»: Nie ³up³yno³o mo¿e 
godziny, A ju¿ siê wal¹ – bzio³ki dziewczyny, Ka¿dò w penconku niesie klaciska, Za nimi 
z krzykiem pêdzò dzieciska psn, Zient Wieœ 176.  UDK

pêczó³ (lit) Olsz; tylko -c-; «tobó³ (obj. KF)»: weŸ twoje pêcó³y ji jidz sobzie 
Tu³awki Olsz, KF.  UDK

pêczó³ek; tylko -c-; «zawini¹tko» Tu³awki Olsz, KF.  UDK
pêczuszek; tylko -c-; «zawini¹tko (obj. KF)»: wziu³ pêcuszek pod p×chê ji poszed 

w œwat Tu³awki Olsz, KF.  UDK
pêd (Z + lit) Szcz; z pêdem «szybko»: jak leæaú s pendem, to pot i ÷tem zabaæiú 

Rudziska Szcz, ü koza usúuôaúa na BoÅi [rozkaz], to z duzm pendem ÷staúa i derúa 
do poÅ‡eña, do ostu ib.  KS

pêdek «³ody¿ka»: Ciachcio, rachcio, czerliczki szczêki Twarda ranka ³amnie lnu 
pêtki psn IS XXVII 101.  AB

pêdraj; formê has³a i definicjê powtórzono za SWarm; «robak pe³zaj¹cy, glista, 
g¹sienica»: zÅuæ mi tygo pandr×ía z raçk×va, í× œa go boía W, SWarm 109; por. pan-
drów.  KS

pêdzel (Z + lit + SWM V) OWM, psn; -z- W Szcz i bl; 1. «narzêdzie do ma-
lowania i rozcierania farb» OWM: posztrychuj jeszcze r×z tem ziêkszem pêzlem pu³ap 
Tu³awki Olsz, KF, Ìin¼el, pejzel m muìi¾i [odp. na pyt.: Jsn. to, czym siê rozciera far-
by?] DŸwierzuty Szcz; ü przen i ³u naju naleŸliby sia ludzie zdolni czyli z tálantam do 
psióra i do pazla, do táñca i ró¿añca Olsz, KN III 215; üü «dziecinny pêdzelek do ma-
lowania»: pêÑ¼el a farpºi do malovaña [odp. na pyt. kwest.] So³tmany Wêg; 2. «szczot-
ka do czyszczenia klosza lampy naftowej»: pen¼el do lampy wyæerañò Karwik Pisz; 
3. «o narzêdziu do t³umienia ognia w kuŸni»: to, co tak pryska¾i üogeñ, coby œe za ôyzo 
ñe p×¾iú, to pn¼el £atana M³ Szcz.  KS

pêdzelek (Z + lit + SWM V) OWM; -z- W; dem w stos. do pêdzel w zn 1: 
pn¼elºi taºe maluœºe so [odp. na pyt.: Jsn. to, czym siê rozciera farby?] D¹brówka 
Pisz, my w szkole ju¿ pêzelkiem malujewa Tu³awki Olsz, KF.  KS

pêdziæ (Z + P + lit) O Resz Mzach Mr¹g Pisz, psn; 1. «zmuszaæ do posuwa-
nia siê naprzód, do biegu; gnaæ, poganiaæ; te¿: wyganiaæ» Resz Szcz Pisz i bl: w ci¹gu 
powi¹zanych, jako byd³o pêdz¹ psn IS XLIII 169, jak siê nie rozchodzieli ludzie, to jech bili 
i pêndzili do domow Klon Szcz, P 5, 40; 2. «bardzo szybko poruszaæ siê naprzód, biec; 
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te¿: uciekaæ» OMzach i bl: wtem pêdzie do rowu i siê modlê goroco do Boga Klon Szcz, 
P 5, 21, tak ten Þlk jak z bòlu wÞòú wrwa, wÞoú gna, wÞou pnîi, no e nk roÞÞiw×ú 
Jab³onka Nidz; 3. «nak³aniaæ do poœpiechu, ponaglaæ»: My sie tu w ten dóm weselny zgro-
madzili, Abym to m³odo pare w stan ma³zeñski wprowadzili, Boæ ich nic do tego nie pêdzi³o 
oracja, Ma³ III 112; 4. «produkowaæ alkohol domowym sposobem»: vutke mozna s kar-
tofluf pen¬iæ Ba³dy Nidz; pêdzony (Z + lit) Mr¹g Pisz, psn; Nsg n -e Mr¹g; 1. im. bier. 
w zn 1 Mr¹g i bl: Rodzice kochane, byœcie wy wziedzieli, Jek my pod tó ziemnió wózkami 
pendzeni psn Gêb II 46, ý oluèa – co bdúo byn¬e koúo jeŸora pn¼one Polska Wieœ Mr¹g; 
2. Pêdzony «nazwa toni na jeziorze Œniardwy» G³odowo Pisz, JP XXXIV 298.  KS

pêdzlowaæ (lit) W; tylko -z-; fut 2sg bêdziesz pêdzlowa³ Olsz; «malowaæ pêdzlem»: 
jek d³ugo bêdziesz jeszcze tê œcianê pêzlow×³? Tu³awki Olsz, KF.  KS

I. pêk (Z + P + lit + Szyf AM) OWM, psn; 1. «snopek, wi¹zka» OWM: paçk 
súòm krowam Sza³stry Olsz, to jest tam [na ksiê¿ycu] taki ch³op, to pêk chrustu na ple-
cach ma z ga³êzi, to ³on tam ponoæ za karê poszed Dajtki Olsz, Szyf AM 44, Kilisecek 
w rêku, K¹dzia³ecka w pêku, Mysy sie w nich koco, Mazurecki skaco psn Ma³ II 22, 
ü koÌica to kopka – to œano to tam beñ¬e na peçºi kúa¼òne Kobu³ty Szcz; 2. «zawini¹tko; 
tobo³ek» bl: Jedzie dragon na wojnê, podkówkami krzesze, Ona za nim, za nim, za nim 
dziecko w pêku niesie psn, Leng 61, ja zas sed³em sam piecht¹m, nos³em na plecach pêk 
poszceli i to mie na pastwisku samolot zauwazy³ i siê opuszca³ na do³ Klon Szcz, P 5, 50; 
3. «p³achta z uszami do noszenia trawy na plecach» O, KN I 315.  UDK

II. pêk psn; 1. «?» bl: zag. sank, pank, szeœæ ³oczy i dziesiañæ nóg [woŸnica, dwa 
konie, bicz] psn Stef RD 72; 2. fraz z cichym pêkiem, cicho pêkiem «cichaczem, ukrad-
kiem»: A Jasiulek z cichym pêkem za nio, Dogno³ ci jo, dziewczyno kochano, Postoj, 
postoj, poczekoj psn IS XXX 106, A Janeczek cicho penkem za ni¹, Doganiaj¹c swoj¹ 
grzeczn¹ pani¹ psn, P 6, 6–7.  UDK

pêkacz «zakoñczenie bata wywo³uj¹ce trzask (obj. Ma³ III)»: a nie zabacta 
wyjuchtowaæ wase kropówki i przysykowaæ wase plecie, zeby byli przy nich dobre pêkace, 
bo pewnikiem wypadnie wam jechaæ zierzchem na przodku wesela oracja, Ma³ III 103. 
  KS

pêkaczka «rzemieñ u bata» Radosty Olsz, SWM II s. 79.  KS
pêkaæ (Z + P + lit) OWMzach Mr¹g Gi¿ Olc i bl, psn; 1. «traciæ spójnoœæ, 

rozrywaæ siê, ³amaæ siê» lok. jw.: taºi mrus byú, dšÅevo ot mrozu peçkaúo, a my v leœe 
leÅe¾i St Kaletka Olsz, [len] z wody wyñenty, a potem poroœæerany, aš skorupa pyç
ko Rumy Szcz, puŸñi reçka‹i virobŸiæ fest, co æasto aš peçka Purda Olsz, ü przen 
úopoŸeduv×ú take Åarti, Åe lu¬e paçkali úot œñyôu W, SWarm 164, ~ Tylko za drzwy 
ko¿e Jiszcz sze przenocowacz, Sérce tégo ³ojca Pewnie muszy pénkacz psn Stef II 83; 
2. a) «trzaskaæ batem, strzelaæ z bata» OW i bl: no i fted òn [dru¿ba weselny] stoj×ú 
ºele ¬vÅ i pçk×ú zavd; o, Åvo tak pçk×ú! Kajkowo O, UAM, jädo wozy jädo, bicämi 
pêkäjo psn Kêtrz 61, ü Mitka wom nie dajo, Koszulków nie krajo, Jeszcze te¿ nad woma 
Bato¿kiem pêkajó psn IS LIX 218; b) «o bacie: wydawaæ odg³os» W: batòk [to] bat albo 
to co pçko, batœe¾isko, co gúos do Zabrodzie Resz; 3. a) «strzelaæ»: ³on pêka z flinty 
Tu³awki Olsz, KF; b) «eksplodowaæ»: wciój¿ pankajó szrapnele, szrapnele psn Stef II 
79; 4. «wypuszczaæ p¹ki»: peçkò ¬Ÿevo, kšæe Barczewko Olsz, tšuska÷ºi – kšco aúo 
i peçkajo Wystêp Szcz; pêkaj¹cy im. wsp. odm. w zn 1 (tu przen): smutnie i spazcem 
ten mój ¿yzcorys op³ysuja i sercem penkajòncem Szczêsne Olsz, P 2, 20.  KS
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pêkaæ siê «wypuszczaæ p¹ki»: Œnié¿ek ginie, Wódka p³ynie, Drzewa sia pankajó, 
Ptászki spsiéwajó psn Stef RD 63.  KS

pêkaty (lit) Olsz i bl; ogp: ³on tam m× pêkaty woruszek psienêdzy Tu³awki Olsz, 
KF.  KS

pêkawka «zabawka dzieciêca naœladuj¹ca wystrza³, pukawka (obj. SWarm)»: 
¬eæi stšylaíù paçk×fkami s papœyru abo s kœ×tkùf W, SWarm 109.  KS

pêk³y «pêkniêty»: to je paçkú zbanek N Kaletka Olsz.  KS
pêkn¹æ (Z + lit) OWM, psn; praet 3sg pêkn¹³ OW; 1. «utraciæ spójnoœæ, rozpaœæ 

siê, rozerwaæ siê, pot³uc siê» OWMzach Mr¹g Pisz i bl: to jest tulej – peçkúa ‹i œeºera 
pra‡e ÷ tuleju £êgajny Olsz, ºed pyçkñe pnôeš, to zdeôñe rpka Pasym Szcz, kot sie 
dorwa³ do tego gorka, tylko chcio³ polizaæ œmietane, gornek pank³ Kazanice O, PorJ 52, 
1 s. 25, ü przen a šostri riôo pçkli ze z×zdrošæi Leszno Olsz, Stef JPW 71, ~ ñeras ‹i 
gúova päçkñe, ºedy pomœlä Gietrzwa³d Olsz, ü fraz ¿ó³æ komuœ pêk³a Nidz zob. ¿ó³æ; 
2. «strzeliæ z bata» OW: tš, p¸ñæ raz ta buônòú tam pçknuú [z bata] Kajkowo O, 
UAM, kiebym teráz konie ³okiezná³, to jest za³o¿u³ ³uzdy (uzdy) i we œle w³o¿u³ lejczyki 
pankn¹³ (pêkn¹³) batogam, tobym jecha³ jek pán! W, Bar 98; 3. «eksplodowaæ»: ôúopa 
rozderúo, nalos ‹ine, tam knuú w ñej  una peçkúa Gawliki Wk Gi¿, to daúo taºi vi-
buô, tak jakbi torpedova bomba peçkúa Kowale Oleckie; 4. «silnie uderzyæ» W Szcz: 
íek æa f pisk paçkna, to pšestañeš mi œa psotovaæ W, SWarm 109, uèeñ skoèuú  pçknòú 
tò krukfò majstra v gúove Gietrzwa³d Olsz; pêkniêty im. bier. w zn 1: kopyta caúe 
i rospeçkñente, caúe to ñe so do jedúa dobre – koñowe, osúowe – co ma peçkñente, to 
dobre ‹enso Rudziska Szcz.  KS

pêkn¹æ siê «pêkn¹æ, z³amaæ siê»: to ked œe casem pêçkñe [o kosie], to mòŸo: 
f krêçgaô œe pêçkúa, to f tô baraô Kobu³ty Szcz.  KS

pêp (Z + PJPAN LXII, SDGW) OW Szcz Mr¹g Gi¿, lit bl, psn; «pêpek»: 1. «w zn 
1a» OW Szcz Gi¿: gÅiby – prave, pempi (te œ¾izèe), oœiºi (jak prave), gonsºi Lipowo O gm. 
Pietrzwa³d; 2. «w zn 2» Olsz Mr¹g i bl: ten ostatñi – to mu´o: za´onzaú pamp, to tak 
œe ôuæko uŸijajo, co koÅd ôce fpšut skoñèæ GryŸliny Olsz; 3. «w zn 3» bl: A ty zdrajco 
z szubzianicy nadereœci mi macicy I kiele samego pempa psn IS XXIV 88.  AB

pêpeczek hip «pêpek w zn 3»: Ona pempecºem do góry, A ja koÅonecºem do dury 
psn.  AB 

pêpek (Z + lit + SDGW, PJPAN XLII) OWM i bl; 1. «grzyb»: a) «maœlak, 
Suillus lutens» OWM: pmpki – brunatne u gury, a na otspotku Åuúte Szmygwa³d M³ 
O, rcºi, pmpºi – co taºe œlzge, co tak œe po Ÿešôu umazaú Turówko O, gÅp koÅd 
moÅe f súojik vŸuñœæ, navet te pmpk, co muŸu take œlmaèk, muŸu malok i pempk 
muŸu na ñe D³u¿ki O, UAM; b) «mleczaj we³nianka, Lactarius terminosus?»: pempºi 
– co take mlko majo, ñedobre Szmygwa³d M³ O; 2. «ostatnia niez¿êta garœæ zbo¿a; 
te¿: ostatni snopek œciêtego zbo¿a uroczyœcie wi¹zany na zakoñczenie ¿niw» OWM: 
to ostatñi pukos, do pempka jus i¬e, jak juz dokònca¾i Gardyny Nidz, tn ostatn sno-
pek to m muŸil pmpek D³u¿ki O, UAM, ñiôt ñe ôæaú ostatñgo pmpka za¸ònzaæ, 
to byú œñô, ñiôt ñe ôæaú bc üostatñi Or³o Gi¿, üostatñe kúos, ostatñe Åito, to pampek 
zaŸonzaæ, Ÿonek s kfatkuf i s kúosuf œe roiúo Ruœ Olsz; 3. «œlad po pêpowinie widocz-
ny na œrodku brzucha» Olsz Wêg: na pmpek pov´ij×k So³tmany Wêg.  PG

pêpel (Z) Mr¹g Gi¿; «b¹bel, pêcherz»: f t[ô] dúoñaô taºe pmple ma Dobry 
Lasek Mr¹g.  PG
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pêpelek dem w stos. do pêpel: prscele – taºe pempelºi, co tam jest voda za skuro 
Dryga³y Pisz.  PG

pêpuch «grzyb maœlak, Suillus lutens» Szczepkowo-Borowe Nidz, PJPAN XLII 
s. 109.  PG

pêpuszek dem i hip «pêpek w zn 3»: czyœcie dobrze zazinêli dziecku pêpuszek? 
Tu³awki Olsz, KF.  PG

pêta plt zob. pêto.
pêtaæ (Z + lit) Olsz Gi¿, psn; «zak³adaæ pêta na przednie nogi zwierzêcia»: nie 

bêdê ty szkapy pêt×³, bo ³ona tak× pokojn×, to nie ³ucieknie Tu³awki Olsz, KF, pento, co 
koñe œe pento Konopki Wk Gi¿; üü «wi¹zaæ? ³¹czyæ?»: ‡anºi i welòn jek ter×s jedna-
kowo takÅeš modo e pêÑto Ryn Gi¿.  PG

pêtaæ siê «krêciæ siê, pl¹taæ siê»: co mi siê tu pêt×sz po klepsisku Tu³awki Olsz, 
KF.  PG

pêtanie forma rzeczownikowa czas. pêtaæ: pnta do pentaña koñi, coby ñe lata¾i 
tak ôyzo Budki Olc.  PG

pêtelka a) «jedno wi¹zanie w nicielnicy» Grabnik E³k, Fal PST I 214; b) «oczko 
w wi¹zaniu nicielnic» Grabnik E³k, Fal PST I 214.  PG

pêtlica «ozdobne zapiêcie lub naszycie w kszta³cie pêtli»: sklanne guzy z pêtlicami, 
z okrutnymi ³apicami rêkawy d³ugie psn IS DXCI-VIII 41.  AB

pêto (Z + lit + SWM I, IX) OWM i bl, Kult MW MP, psn; 1. «w budownictwie: 
pozioma belka ³¹cz¹ca krokwie» OWM: pêÑta to œe kozú tššmajo Lesiny M³ Szcz, 
pêÑta to taºe, co pšdo ñêÑ¼ krokf popšec Skop Gi¿; 2. «wi¹zad³o zak³adane na przed-
nie nogi zwierzêcia dla ograniczenia jego swobody ruchu» Olsz Gi¿ Olc: škapa ôo¬u-
úa f panæe Pokrzywy Olsz, pento, co koñe œe pento Konopki Wk Gi¿; 3. «wi¹zanie»: 
a) «linek niewodu»: f œrotku matñ jest kacòr z púutòf [¿eby sz³o do góry (dopisek 
eksploratora)], a u doúu jes pynto Jab³onka Nidz; b) «w cepach»: cepñik  bŸic, i te 
pento, u nas jest taºi grub, taºi æêsºi Siedliska Gi¿; 4. «¿elazny prêt ³¹cz¹cy rêkojeœci 
p³uga» Wipsowo Olsz, SWM IX s. 42; pêta plt psn; «wiêzy (tu przen)»: ñevol sroge 
penta rozervaú juš sam Buk psn.  PG

pêzel, pêzelek, pêzlowaæ zob. pêdz-.
pfeferkuch zob. feferkuch.
pfejfka zob. fajfka.
piach (Z + lit) OWM i bl, SDO; aug w stos. do piasek; 1. w zn 1 OMzach Mr¹g 

Gi¿ Pisz: na pœaŸ¬e jest ÷ tle taka obrenèka na to, Åeb œe pœaô ñe spaú Ulnowo O, 
mt to taºe rowy pokopane, gúêmboko i ted búo naspano i pœaôm zaspano Szczytno; 
2. w zn 2 OWMzach Mr¹g Gi¿ E³k i bl: jaka Þemna, ked paô to moÅe daæ nawoz 
stuène, a ked glnasta to jinne stuène Próle Olsz, j× juš muìjiú s pountku, co na pj×ô 
ñ moÅe taºe co ×æ Kajkowo O, UAM.  PG

piachowaty «piaszczysty»: pœaskovata droga abo Ìaôovata Fr¹knowo Nidz.  DK
piachowy «piaszczysty»: poskovo, poôovo droga Kraplewo O, MAGP XI s. 17.  DK
piaæ (Z + lit + SWM III) OWM; fut 3sg bêdzie pia³ Mr¹g, praet 3sg pieli Nidz 

i bl; «o kogucie: wydawaæ charakterystyczny dla niego g³os, sp o jego samicy: wydawaæ 
dŸwiêk przypominaj¹cy g³os koguta»: u vaju na kokoœi to kury, a ten co peje to kur 
£ajs Nidz, ºedy kur p¸eje, to on oèy zamkñe zawd, to on na pamñañæ moÅe Gietrzwa³d 
Olsz, ü kokoš na pœekúo p¸eje Olecko.  PG
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piana ogp: úyšºi, do je¼eña ìidelce, potem do túuèeña kartof¾i, potem do Ìany iæa 
Gi¿ycko.  AB

piano «pianino»: ü ætyry lata Ìano graúa Liwa O.  PG
piard, piardko, piardn¹æ zob. pierd(-).
piaseczek (lit) Szcz, psn; hip «piasek»: 1. w zn 1: Kupim sobie wózicek, Bêdziem 

woziæ piasecek psn IS XII 470; 2. w zn 2 Szcz i bl: u nas duzo piásecku i torfáków i má³o 
máwa pozytku scególnie w sus¹ Szcz, Bar 52.  MD

piasek (Z + P + lit + SDO) OWM, psn; 1. ogp OWM: zaprušyúem üoc 
pœosºem £êgajny Olsz, šruba abo buks Ìaskowy, coby Ìasek ñe ÷padaú Butryny Olsz; 
2. czêsto pl «grunt, ziemia uprawna z du¿¹ domieszk¹ piasku» OWM: üotúuk – ñe 
je do potšebovaño, maúo na ñm roœæe, taºe pœasºi, vydmuôa Gietrzwa³d Olsz, na 
tm pœasku to œe ro¬i kartofle i zto, tak to ñic Wydminy Gi¿, œredno Ÿe‹a – pœosku÷ 
tu je maúo, jest i dobr× i ¾iôo Rzeck Resz, pœaô to g¬e œe ñic ñe ro¬i, lcuncy pœasek 
Wyszembork Mr¹g; 3. Piaski «nazwa toni na jeziorze Œniardwy» G³odowo Pisz, JP 
XXXIV 291.  PG

piaskowaty (Z + lit + SWM II) OWMzach Gi¿ E³k Olc, SDO; «piaszczysty»: 
Ÿeña pœ×skovato, n×jgoršo – to œe na ñi ro¬i zeradela, luÌina súotko ji gošško Paw³owo 
O, tam pod lasem je tak× psi×skowat× ziemna, to licho roœnie Tu³awki Olsz, KF, 
pœaskovata droga, abo Ìaôovata Fr¹knowo Nidz, ü pœaskovate jeÅoro Or³o Gi¿.  DK

piaskownica ogp: przyzios³em psi×sku; niech siê tam dzieci w ty psi×skownicy 
zab×ziaj¹ Tu³awki Olsz, KF.  MD

piaskowy (Z + P + lit + SWM II, PorJ 61) OWMzach Mr¹g Pisz i bl, SDO; 
1. «piaszczysty» OWMzach Pisz i bl: kole jeŸora dôt, pœaskova Ÿmña búa Bia³a 
Piska, UAM, na Wystêpie s¹ górzyste pola piaskowe z kamieniamy Klon Szcz, 
P 5, 2, ü pœaskovi skonaú [skona³ «zwê¿aj¹ca siê zatoka jeziora»] G³odowo Pisz, 
JP XXXIV 291; 2. «o gatunku owsa: rosn¹cy na piaszczystej glebie» Olsz Mzach 
i bl: owŸes jest duz i maú, owŸes pœoskow i mocn £ajs Nidz; 3. «chroni¹cy od 
piasku» Olsz Szcz Mr¹g: šruba abo buks Ìaskowy, coby Ìasek ñe ÷padaú [do osi 
wozu] Butryny Olsz; 4. «maj¹cy kolor piasku»: kurk Åòúte i potem take mu´im 
pœ×skove, pœ×skove rck i te Þelòne, pronònk mu´e na ne, take Þelòne D³u¿ki O, 
UAM; 5. ³y¿ka piaskowa Olsz zob. ³y¿ka w zn 2a.  PG

piasta (Z + lit + SWM II) OWM, Kult MW RD; -zd- OW Nidz; Lsg pieœcie Gi¿; 
«œrodkowa czêœæ ko³a wozu, w której tkwi¹ koñce szprych»: do koúa nalezy napœervuj 
pœasta, œprœi, ¼vuna, to dšÅevo fœo, teras pšy¬e üokuæe Orzysz Pisz, to ta pœasta muœi 
bæ okuta, a potem co ten buks tšma – to mutra bñ¼e zakrencona Gardyny Nidz, na 
pœaŸ¬e jest ÷ tle taka obrenèka na to, Åeb œe pœaô ñe spaú Ulnowo O.  MK

piastowaæ psn, piestowaæ (Z + lit) OW Olc; «niañczyæ, te¿: nosiæ dzieci»: üuñi 
casem pojadò, to ja muœi ¬eæi p¸estowaæ Olecko, to ja üod bapæi œe nauèyúa jäk te ¬eæi 
Ìestowaúa Liwa O, [...] kiedyœcie j¹ na swoich rêkach piastowali psn, Sien 256.  MK

piastowy (Z) Szcz Pisz; przym. od piasta: z üobuf strunòf [na piaœcie] to navet ñe 
ìm, p¸astova rfa D¹brówka Pisz.  MK

*piastun, *piastunka zob. piestun(-).
piasuszek hip «piasek w zn 1»: Bo vŸele drùg zrobŸiúa, To se p¸asusºm zakušÅiúa 

oracja, KN II 59.  MD
piaszczystny «piaszczysty»: no, Ìjascystna [ziemia] Ogonki Wêg, UAM.  PG
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piaszczysty (Z + lit + PorJ 61) OWMzach Gi¿ Olc i bl, SDO; 1. ogp lok. jw.: pole 
pœoskowe, grunt pœoskowy, èasem pœašèysty – tak pšemò‡ajo GryŸliny Olsz, Ìaœæista na 
pòú z g¾inò – ta œredño – a potem pš¬e pœ×sek – nojgoršo Ÿe‹o, noj¾iôšo Paw³owo O; 
2. «o gatunku owsa: rosn¹cy na piaskach» Olsz Nidz: pœaœæisty oŸes – co na pœasku 
roœñe Narty Nidz.  PG

piazda zob. piasta. 
pi¹æ, pi¹ædziesi¹t zob. piêæ(-).
*pi¹æ siê zob. pn¹æ siê.
pi¹stka (lit + SWMa) WMzach Gi¿ Pisz; dem w stos. do piêœæ: ºedy œæisne ob´e 

rence, to d´e peñœæe beñ¬e mòŸono, a jek maúe to pœonstºi Biesowo Resz, SWMa 39, 
n× dzieciuchno ³otwórz psi¹stkê, to ci co d×m Tu³awki Olsz, KF.  MK

pi¹tek (Z + P + lit + SWM VI) OWM, psn; ogp: ve ftorek i pœuntek ôo¼e na tark 
Dêbówko Szcz, ÷ Ìontek i œrode œe poœæi Wojnowo Mr¹g, û Cichy Pi¹tek Mr¹g Gi¿, 
Wielki Pi¹tek Olsz Gi¿ Pisz i bl «pi¹tek Wielkiego Tygodnia»: Æiô Pontek – jek Qn 
umer na kšizu Mr¹gowo, üobaæima, jak bn¬e ˆelèi Puntek, jak pado, to beñ¬e suô 
rok, jak ñe pado, to beñ¬e mokr rok Gady Olsz.  JS

pi¹tka «ocena szkolna: stopieñ bardzo dobry»: z istorji Polsky ma Ìontke 
Gutkowo Olsz.  DK

Pi¹tnica «nazwa wzniesienia nad jeziorem Œniardwy» G³odowo Pisz, JP XXXIV 
296.  DK

pi¹tro zob. piêtro.
pi¹ty (Z + P + lit + SWMa) OWM, psn; Gsg f -é Olsz i bl; ogp OWM: zaôoÅaú, 

lekaÅam zavoúaú, dostaú zastik i jeden, i druèi, i pšonty i zdeô, i po kòñu Wykno Nidz, 
tšeba p¾iæ ètyr raz, a i p¸onty Mazuchówka Gi¿, tyœonc ¬e‡eñæœet i Ìònty rok – ñe 
rewolucyja ino trajk, ôæe¾i ‡encyj lonu M¹cice Szcz, ü p¸ersa klasa to üus nalepsa 
je, g¾ina i carna Ÿeño, druga to üus súapsa – g¾ina i p¸asek, jesce ¾iôso p¸unta, su-
sta, üus p¸onta klasa to jus p¸asek taºi ¾i¸i G³odowo Pisz, ü pi¹ty palec [odp. na pyt. 
kwest. o palec ma³y] Szczytno, SWMa 44, ü s Ìontego na šostego [grudnia] to tšeba 
bòt dobÅe væisæiæ, Åeb dobÅe búišè¾i i g¬e na üokno vstaìiæ i rano, jak ¬eæi fsta¾i, to 
coœ dobrego v ñiô znaleŸ¾i Butryny Olsz, ü fraz brakuje komuœ pi¹tej klepki Olsz zob. 
II. brakowaæ; pi¹ta w u¿. rzeczownikowym (Z) O Olsz Nidz Gi¿; «godzina pi¹ta»: 
rasem e poúoÅiúa, tom pšeckúa o Ìjontej, co e roi? Nidzica.  DK

picek «odrobina (obj. KF)»: d×j mi picek mas³a na chleb Tu³awki Olsz, KF.  MK
pichna psn; wulg. «srom»: Jedna mia³a pichnê go³¹, A druga obros³¹ psn, Kolb 

559.  MK
picia zob. pycia.
picie (Z + P + lit) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; 1. forma rzeczownikowa czas. 

piæ w zn 1 lok. jw. i bl: ni m×cie tam co do psici×? Tu³awki Olsz, KF, jek poš¾i do 
karèmy, to tedy Åonda¾i do jeœæa, do Ìiæa, do paleña N Kaletka Olsz, ròm to dobra vutºa 
do p¸iæa Upa³ty Gi¿, za ºelnera p¸ivo roznošuú, vutºe, ´ino i rozmajite kav do p¸iæ×, 
fšsko co tam búo Bia³a Piska, UAM, tyèel, kesel – to to, co kafe œe gotuje, a garnušek 
to je taska do Ìiæa Szmygwa³d D O, ü Nie w jedzeniu w piciu w tañcach Ale w górnych 
nieba szañcach Bym tak œwiêta obchodzili psn IS XIX 482, ü [cz³owiek] zaÅert ÷ pœiæe, 
w wòtke, co œe tam zakoôaú i zaÅer œe tak Jab³onka Nidz; 2. «napój» O Olsz Pisz i bl: 
buúo gv×út íe¼añ× i pœiæ×, bo úup×ú Ÿelgi Gutkowo [Gietkowo] Olsz, Stef JPW 8, potm 



67I. piec

kartofl mozn× i krovam daæ – te gotovane ºartofle jem potše i p¸iæe da jm Bzury Pisz, 
UAM.  MK

picka «piesek (obj. psn IS)»: Ty Grasicku wleŸ na ziarna By cie picka nie ³uzar³a 
psn IS LXVIII 241.  MK

piczka psn; wulg. «srom»: ü da³a ch³opu piczki psn, Kolb 580.  MK
piczuchna hip «piczka»: Ta picuchna nic nie pyto Choc ³ogonka to sie fito psn IS 

LXVIII 241.  MK
piæ (Z + P + lit) OWM i bl, psn; praes 1pl pijewa Olsz, 2pl pijeta Olsz, imp 2pl 

pijta Olsz Szcz Mr¹g i bl, praet 1sg ja pi³(a) O Olsz Mzach Olc i bl, 2sg ty pi³ bl, 1pl pi-
lim Olc i bl, my pili bl, em pili Gi¿, 2pl wy pili Gi¿, fut 2sg m bêdziesz piæ W, 1pl bêdziem 
piæ Nidz i bl, bêdziem pili bl, cond 1sg ja by pi³a bl; «spo¿ywaæ jakiœ p³yn, czêsto w od-
niesieniu do alkoholu (tak¿e w zwi¹zku z na³ogiem)» OWM: ty wody ñe pœijta, bo ta 
woda jes ñedobro Pokrzywy Olsz, tom tyla carno kafeje p¸iúa Snopki Pisz, stu÷em œe 
Ìije, garnušek, taska, šklonºi – gläsºi Wygoda Olsz, i soe pošet na te vendrufke tamuj, 
i zašet do jednej ìosºi, i zaôæaúo mu œe Ìiæ Opaleniec Szcz, ta krova moze p¸iæ ve ktur 
cas òna ôce Bia³a Piska, UAM, rat pœije gošÅaúke Skorupki Gi¿, jo ñe p¸ije, koñjak to za 
ostry dla bŸoúºi, ìina æklanºe – to tak Mazuchówka Gi¿, tn bogaty [brat] pœuú i bar¼o 
ñepobozny byú Nidzica, stašÅ MazuÅ to lub´e¾i p¸iæ, o, okropne p¸ijaºi U¿ranki Gi¿, 
ü puj¬my z dòmu boÅygo do dòmu veselnygo, tam bñŸem jeœæ i pœiæ, i vese¾iæ œe £yna 
Nidz, ü przen okuñ to m× üoœæe na ôššpcu, to sò skššele, tu vutºe sobŸe p¸ije Rybical 
Gi¿, ü przen du¿¹ lampê z porcelanowym, cienkim aba¿urem zapalaliœmy tylko czasem, 
bo mia³a okr¹g³y knot i „pi³a” du¿o nafty Br¹swa³d Olsz, Zient Wieœ 65, ü fraz piæ na 
zdrowie, piæ zdrowie «spe³niaæ toast»: A ÅolñeÅyk do ñej s ºe¾išeèka Ìije Na zdro‡e 
psn, na zdroìe kaÅdy pœiæ moÅe Rapaty O, a vi kompšanoìje [-pš-, sic!] pšijta ze mnom 
zdrovÞe £ajs Nidz; üü «spo¿ywaæ p³yny w celach leczniczych» Olsz Szcz Olc: okúady 
roiúam, Ÿoúa pœiúam od rojmatyzmu, taºe deræe mam Jurki Olc, dúuèe èasy ‹izero-
vaúa i vòtka œfancona Ìiúa i jes zdrova Ruœ Olsz, na wrzody – t³oœc zaj¹ca, na dycha-
wice – to t³uœcz od boczania, to ten t³usc pieli gor¹cy i to jem duzo pomaga³o Klon Szcz, 
P 5, 67; piæ w u¿. rzeczownikowym (Z + lit) W Gi¿ Pisz, psn «picie, napój»: maúymu 
æeleñæoŸu mui daæ tyri razi na îyn piæ Wêgój Resz, KN IV 325, jeden ras byúa pol-
ska üuèta, byúa muzyka i dosta¾i Ìiæ, i jeœæ Stryjewo Resz; pity (Z) O Olsz Nidz Mr¹g 
Wêg Gi¿ Pisz E³k; Nsg n -o Olsz Nidz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz E³k, -e O, praet z podm. 
uogóln. bez s³p. O Olsz Nidz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz, ze s³p. Olsz; im. bier.: to n×jpšut kafe 
búo p¸ite Kajkowo O, UAM, ted pto buúo, tancòvano, aÅ do zranka Ruœ Olsz, a fted 
pššúa, jak œe muìji, ta goÅ×úka ta vòtka, to to búo p¸ite Kajkowo O, UAM, ted p¸ito 
i je¼òno a te múode tañcova¾i, groce gra¾i i e æes¾i co v zyæu ros So³tmany Wêg.  MK

I. piec rzecz. (Z + P + lit + SWM II, IV, SWMp) OWM, psn; Ipl -oma Mr¹g; 
1. ogp; te¿ «o czêœci pieca kuchennego przeznaczonej do pieczenia» OWM: ôlep œe 
f pœecu pœeèe Szyldak O, pœec do ôleba, pœekarñik Kajkowo O, jak to æasta œe weŸ‹e 
i taºi placek œe zroi, i uÌee ÷ p¸ecu Bredynki Resz, šfnsºe ‹eso b¬e pœecuno 
f p¸ekarñiku abo f p¸ecu, abo v bratkaše Szczyba³y Or³owskie Gi¿, co œe ñe vaÅy na 
ñim, tylko p×¾i to pœec M¹cice Szcz, wlasem do tego mojgo pokoju, ukúatem e spaæ na 
ten duÅ pec i spe sobŸe spokojñe Jab³onka Nidz, muœaú f p¸ecaô palæ f skole Bia³a 
Piska, UAM, davñj koñin, teras pœec Dryga³y Pisz, zebraæ go [len], ususyæ na súoñcu, 
to muœi byæ dobra pogoda, a ñe – to na pœecu Karwica Pisz, úaŸña: pœec, kañeñe tam 
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bydò palòne i woda by¬e lanò Rybical Gi¿, do sušeña [gliny], jak suôa, to pššyj¬e f p¸ec 
i beñ¬e vpalòna Gawliki Wk Gi¿, ü piec by³ zbudowany z kamienia polniego i drzewa, 
palony tak d³ugo a¿ siê kamieñ wapienny rozpêka³ Klon Szcz, P 5, 2, pœece v lasaô do 
suseña lnu to kalkovñiºi Szczyba³y Or³owskie Gi¿, SWM IV s. 28, tam uš taºi wòzek 
jest na šinaô i ta trumna pši¬e na tn wòzek i ten wòzek wje¬e ÷ tn Ìjec, taºi Ìjec uš 
rozgÅan Butryny Olsz, ü fraz siedzieæ za piecem Olsz zob. siedzieæ; ü piec ceglany, gli-
niany, kaflany, kaflowy, ¿elazny, z ceg³y, z gliny, z kafli, ~ do ciep³a, do chleba, ~ izbetny; 
2. «palenisko w kuŸni» Glaznoty O, SWM II s. 81.  MK

II. piec czas. (Z + P + lit + SWMp) OWM, Kult MW AS, psn; praes 1pl pie-
czem Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz, 3pl piecz¹ Olsz Gi¿, imp 2pl pieczta O, praet 1sg ja 
piek³a O, 1pl my piekli O Resz Mzach Mr¹g Pisz, pieklim Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k, fut 
1sg bêdê piek³a Szcz, 1pl bêdziem piec O, bêdziem piekli Olsz, 2pl bêdziecie piec Olsz, 
cond 2sg ty by piek³ Nidz; 1. «przygotowywaæ do spo¿ycia produkt ¿ywnoœciowy, 
poddaj¹c go dzia³aniu wysokiej temperatury (zwykle w piecu); sma¿yæ; te¿: dusiæ?» 
OWM: [chleb] go¬ine i èfiræ œe Ìece i tedy jeœæ mozna Dybówko Mr¹g, moja matka 
ešèe razov ôlp Ìjekúa Kajkowo O, UAM, na sfenta pœeèem fladòf, kuœi Kwik Pisz, 
my na blaôaô pœecem, to ñe brukujem poñotúa Kipary Szcz, kormònada – ñensa œe 
ušÅñe, potúuce i w jajºi òkuluje, na patelño i e p¸ece Gawliki Wk Gi¿, plnce pœeko 
– zrajbovane [kartofle], troôe mòçºi i bendo taºe plnce na pate¾i Gietrzwa³d Olsz, 
pœec p¾ince na maœle abo na oleju Grunwald O, zawd jajka pšekl i skšecºi i ted mu 
nošl do zeræa, tmu zúduôoju Szestno Mr¹g, my zawdy muranºi mñe¾im, p¸ek¾im 
i waÅòne, rozma´iæe Kwik Pisz; 2. «paliæ, pra¿yæ» Olsz i bl: tak jado da¾i, pšyjaôa¾i, 
to goronè pœekúa Pokrzywy Olsz, ôoc súonko p¸ekúo i poluúo, e tam, ñiôt ñe zvaÅaú 
na to Ruœ Olsz; 3. «sprawiaæ pal¹cy ból»: margocòfkò kompam – ka¾ipermaç [«nad-
manganian potasu»], tak te pasnokæe pœekú Siedliska Gi¿; piec w u¿. rzeczowni-
kowym «pieczenie»: kopañka to je do ôleba pec Stêkiny Olsz, scapºi do ôleba pœec 
Orzysz Pisz; pieczony (Z + lit + SWMp) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz, Kult MW 
AS, psn; Nsg  n -e O Olsz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl, -o Mr¹g Gi¿, praet z podm. uogóln. 
bez s³p. Gi¿ i bl; im. bier. w zn 1: koúac to s psennej moçºi Ìeèony Jaœkowo Pisz, 
bo¸nek na üopaæe, a b´aú to na bla¸aô bú pœecon Gi¿ycko, skf×rºi, skšecºi to 
us pœecòno na panfce Bogacko Gi¿, [miêso] œmurowane to ÷ tèelku, a pœeèone to 
÷ pœecu Unieszewo Olsz; pieczone w u¿. rzeczownikowym (Z) Gi¿ Pisz, psn; «potra-
wa upieczona lub usma¿ona»: A rycerz bardzo weso³y Kaze sykowaæ na sto³y Psiecone 
i warzone psn IS LXXIV 260.  MK

piec siê (Z + P) OW Gi¿ E³k, psn; «o produktach ¿ywnoœciowych: byæ pieczo-
nym»: b×¸enek f pœekarñik pš¬e, poúoÞiú na opate i f pœekarñik œubnoú i œe tam pœek 
Waplewo O, w sobota piek³i siê kuchy jedno pieczywo po drugiem i pieczonki z barana 
Dywity Olsz, P 4, 10.  MK

piecek (Z + lit + SWMp) OWMzach Mr¹g Wêg, psn; 1. «piec do przygotowy-
wania pokarmów lub ogrzewania (zwykle ¿elazny); tak¿e dem lub hip?» OWMzach 
Mr¹g i bl: budnek ma šter izby – œe mòŸi tak i jedno kuôñò – to ta izba, co w ñej beñ¬e 
gotowano i co p¸ecek stoi – znacy œe ta kot¾ina Jab³onka Nidz, dam÷r to jus so taºe, 
co sañi sò, co tak ñe, co na plate staŸaæ añi na pœecek, no tlo same so Grabowo Mr¹g, 
my to mov´i¾i na to Åelazny Ìecek, a po polsku kuôenka Tyrowo O; 2. Piecek «nazwa 
jeziora» Wêg, JP XXXIV 292.  MK
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piechota (Z + P + lit) OWM, psn; «rodzaj wojsk l¹dowych» Olsz Nidz Mr¹g 
Gi¿ E³k Olc i bl: w roku tonc ¬e‡eñæset druèim ÷ paŸ¬erñiku muaúem s tm ÷šstºim 
pššesta, bo buúm ÷oçgñnt do wojska do p¸eôot Ryn Gi¿, w wojsku, tak od 
èternastego do oemnastego [roku] ÷ Ìeôoæe, w artleryji potem Ogródek E³k; piechot¹ 
(Z + P + lit) W Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz; «pieszo»: koÅdo ìoska z ofaramy, ze œÌevem do 
œfenty Anny, do farnego koœæoúa Ìeôoto Barczewko Olsz, cy panstfo roverañi, cy p¸e-
ôoto? Or³owo Gi¿, po descu to wus ñe wijeôaú i Ìeôoto ñe pššešet Nidzica; na piechotê 
(Z + P + lit) O Olsz Mzach; «pieszo»: to ôo¬iú puŸñi na pœeôote D³u¿ki O, UAM, 
powrocu³em do domu na piechote s mojo choro sono Wa³y Nidz, P 9, 7.  MK

piechotem «pieszo»: dròska, Ìjeôotem i¬e Kruklanki Wêg.  MK
piechotny (Z + SWM XII) Olsz E³k: «u¿ywany przez ¿o³nierzy piechoty» Olsz: 

dúuèe skoÅñe, kawalersºe i krutºe skoÅñe, Ìjeôotne Gutkowo Olsz; piechotny w u¿. rze-
czownikowym (Z) Olsz E³k; «¿o³nierz s³u¿¹cy w piechocie»: marynok by¾i i pšeôotne 
by¾i, tam bjatyk ne byúo, kaÅdy üoddoú [broñ] Gietrzwa³d Olsz.  DK

piechta (Z + P + lit) OWM; «piesza wêdrówka, piesza podró¿ (obj. SWarm)»: 
pœeôta f tam pœ×sku bañ¬e æaíšk× W, SWarm 109; piecht¹ (Z + P + lit) OWM; «pie-
szo»: to pošl druèe Ìjeôtò, a druèe mñel furmònºi Kajkowo O, UAM, m ñic ñe ôce-
wa, ino wyjeôaæ stont – puj¬em p¸eôto, ñe ôce tu umeraæ M¹cice Szcz, ted ñe búo ñi 
poòçguf, Ìjeôtò ôoîi¾i Gawliki Wk Gi¿, ü fraz byæ piecht¹ Nidz Mr¹g zob. byæ w zn 
5d; na piechtê (Z + P + lit) Olsz Szcz; «pieszo»: ja na Ìeôte œe vybraúam z Ber¾ina 
M¹cice Szcz, do lkaÅa muj ôúop to furmanku, na Ìeôte to juš ñi Róklas Szcz.  MK

piecowy (Z + SWMp) O Mr¹g; «o drewnie: u¿ywane do palenia w piecu»: 
Ìecowe dÅewo; kròtºe to do blat Miko³ajki Mr¹g.  MK

piecuch «cz³owiek lubi¹cy przesiadywaæ przy piecu (obj. SWarm); domator 
(obj. KF)»: z ¬×tka to ter× tilo pœecuô, n×ôantñi œe¬i v íizbŸe i gÅeíe œa pši pœecu W, 
SWarm 109, z tego Kuby to taki psiecuch Tu³awki Olsz, KF.  MK

piecyk (Z + lit) Olsz Nidz Pisz; «piec do przygotowywania pokarmów lub ogrze-
wania (zwykle ¿elazny); tak¿e dem lub hip?»: na tn p¸ecyk to my mu´i¾im maina 
do vaÞeña Pogorzel Wk Pisz, do komórki wstaziwa ma³y psiecyk, bo je za zimno spaæ 
Tu³awki Olsz, KF, a te caúe Ÿelazne – to muŸi¾im pœeck, taºi ŸelaŸñak, na nogaô, co tes 
muk gotowaæ Fr¹knowo Nidz; por. piecek.  MK

piecza (lit) E³k, psn; «opieka, troska»: nad chorymi pieczê maj¹ psn IS XXVI 99, 
ü miej nas sam na pjecy mi³y Skomack Wk E³k, PME XIX 106.  MK

pieczarka (PJPAN XLII) Nidz Mr¹g Gi¿; «grzyb, Agaricus campestris».  MK
pieczenie (Z) O Olsz M; forma rzeczownikowa czas. II. piec w zn 1: wody wolnej 

i muÖk i so¾i rozñešam, s tyle, co doœæ do tego Ìeceña ôleba ma byæ Wyszembork Mr¹g, 
patela do p¸eæeño p¾incuf Naglady Olsz, ü ot starego pœeèeña kuºelke zostaŸe, rospušèe 
v vo¬e æepúej do rosèyñeño Marcinkowo Olsz, û proszek do pieczenia Szcz, proszek od 
pieczenia Szcz zob. proszek, pulwer do pieczenia O zob. pulwer.  MK

pieczeñ m f (Z + SWMp) O Olsz, psn; m O, f Olsz i bl; ogp: bú  pœeèen, i ovo-
ce zrobŸone, i vòtka búa pš tm, i pivo D³u¿ki O, UAM, Stumpa pani, stumpa, 
Kluczykami brzunka, Od komory a¿ do sieni Szuka no¿a do pieczeni psn Sob 127.  AB

pieczêæ psn; przen «znak, oznaka, piêtno»: O Jezu niech Twe œwiête imie W sercu 
mem jest pieczêcio mi psn IS LXXV 260.  MK

pieczone zob. II piec.
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pieczoneczka lit bl, psn; hip «pieczeñ»: tam by³a pieczoneczka i warzona owiecz-
ka GazOlsz XIX 62.  MK

pieczonka (Z + P + lit + SWMp) OWM, psn; Gpl -ów Resz Pisz; «pieczo-
ne miêso, pieczeñ»: Ìeèunºi i ‹enso gotowane Purda Olsz, geñœo Ìecunka i œfinska, 
i æelenæo, i jaka tylko Snopki Pisz, ºedy ma caúo synke fejn, to uÌece f pœekarñiku, to 
ma Ìeconke Cybulki Gi¿.  AB

pieczysko; peczysko; 1. a) «nazwa toni na jeziorze Œniardwy»: na pœecysku 
G³odowo Pisz, JP XXXIV 292; b) K¹t Pieczysko «nazwa zatoki na jeziorze Œniardwy» 
G³odowo Pisz, JP XXXIV 300; c) Pieczyska «nazwa bagna» Koborno Olsz, Sien 278; 
2. «pogorzelisko»: peczysko bl, Wis³a III 88.  MK

pieczywo (Z + P + lit) Olsz M, psn; 1. «czynnoœæ pieczenia» M i bl: Zbieraj¹ 
siê zbieraj¹ Na pieczywo chleba psn IS XXXVIII 152, zavdy zostaŸam ot pœecyva do 
pœecyva, to jek œe korytko vyskrobŸe i tako guloúecke æasta œe ostaŸi Kipary Szcz, kfas 
to zavdy ot tego pœesúego p¸eèyva, zakry¾i i mnoÅy¾i te kfasove gÅipºi Fr¹knowo Nidz; 
2. «pieczone wyroby z m¹ki»: poleæ n× po psieczywo do psiek×rza Tu³awki Olsz, KF, 
w sobota piek³i siê kuchy jedno pieczywo po drugiem i pieczonki z barana Dywity Olsz, 
P 4, 10.  AB

pieg, piega (lit) W; piega W, zapisy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg Olsz; ogp: moja 
Klarka to za³dy latem dostaje psiegi Tu³awki Olsz, KF.  MK

piegowaty (Z + lit) Olsz Gi¿; «o cz³owieku: maj¹cy du¿o piegów»: p¸egowata na 
gmbŸe Ryn Gi¿.  MK

piejak (Z + lit) Mzach i bl, psn; «kogut»: na barana bzia³ego, na psiejaka cuba-
tego oracja, Ma³ III 105, esce davñej ras ºedyœ muìi¾i pœejak, ñe kur Œciêciel Szcz.  AB

piejek (lit + SWM III) OMzach; «kogut».  AB
piekaæ (Z) O Gi¿ Pisz; iter w stos. do II. piec w zn 1: z grcanj mïçºi to fprššut 

pœeka¾i, teras œe ñe ro¬i grka D¹brówka Pisz, úopata, tom pœekaúa na úopaæe, na tššòn 
veŸñe vyiœæi isto Swaderki O.  MK

piekarka (PJPAN XLII) Szcz Pisz; «grzyb pieczarka, Agaricus campestris».  MK
piekarnia (Z + lit) Olsz Nidz Gi¿ Olc; ogp: my navet na te, co s pœekarñi abo 

spuú¬elñi jek tera, to muìi¾i kukle, ñe buúºi Fr¹knowo Nidz, ü a moje sonœady to pos¾i 
do karcmy, a ja do p¸ekarñi i ten kruzk ka÷y wyp¸iú Œwiêtajno Olc.  MD

piekarnik (Z + lit + SWMp) OWM, Kult MW HK, psn; «piec chlebowy; te¿: 
czêœæ pieca kuchennego przeznaczona do pieczenia»: jak œe kartofel utše, taka p¾inca, to 
na caúo blaôe i do Ìekarñika abo s ôlbem, abo po ôleje Tyrowo O, [ciasto] na boôanek 
œa kula i zroi œa f pœekarñiku oèeñ i fsa¬i f Ìec Purdka Olsz, Ìekarñik – podñebŸe, welbu-
nek, ¬‡irºi, ôart; pœek¾i ôlep na ôaræe Róklas Szcz, p¸ekarñik s kaô¾i abo s ceèeú Miko³ajki 
Mr¹g, p¸ekarñik to tak stojaú apartñe, to byú maúy domek Snopki Pisz, šfnsºe ‹eso b¬e 
pœecuno f p¸ekarñiku abo f p¸ecu, abo v bratkae Szczyba³y Or³owskie Gi¿, v vundole to 
susy œe caúy len – a f Ìekarñiku to po ñendleñu Szczytno, SWM IV s. 28.  MK

piekarstwo «zawód piekarza»: a ja potm buú f Krulfcu i œe ucuú p¸karstfa, 
æfræ roku. A potm uæekem Ogonki Wêg, UAM.  MK

piekarz (Z + P + lit + SWM V) OWM, psn; Gpl -ów Resz Pisz; ogp, te¿ 
«o w³aœcicielu sklepu z pieczywem lub o samym sklepie?» úopata – to ma p¸ekaš, 
co ô¾ip wæïçga, ÷sa¼a Wydminy Gi¿, za pœekaÅa pracuje Skajboty Olsz, poš¾im do 
pœekaÅa i ôæe¾im buúku÷ Unieszewo Olsz.  MK
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piekielnica «z³oœnica»: sekutñica – Ìeºelñica – ºed tak kšci Zwierzewo O.  AB
piekielnik «o cz³owieku, który plotkuje» Liwa O, SWMc 97.  MK
piekielny (Z + lit) Olsz Nidz Olc, psn; Gpl -éch bl; «w³aœciwy piek³u, taki jak 

w piekle; pochodz¹cy z piek³a»: Mnio³esz ty ca³e ¿ycze pe³ne rozpusty, Teroz ¿ecznoszcz 
pszekielnéch katuszy psn Stef II 91, w Afryce mnielim psiekieln¹ gor¹czkê Tu³awki Olsz, 
KF, to p¸eºelny kulos, bo on lu¬e morduje, abo kosa Olecko, ü Zaprosi piekeln¹ muzykê 
do grania, Hakata niech wtedy tancuje psn IS DXCIII-I 56, û piekielny kamieñ Nidz 
zob. kamieñ w zn 6.  MK

Piekie³ko «nazwa jeziora» G³odowo Pisz, JP XXXIV 296.  MK
piekiwaæ (Z) Nidz Pisz; praet 1pl piekiwalim Pisz; iter w stos. do II. piec w zn 1: 

vyôopñe, pšut pœeºiva¾i vyôopñe, tera to ñe Narty Nidz.  MK
piekliæ siê «z³oœciæ siê, awanturowaæ siê»: psieklu³ siê w domu a ni m× za co 

Tu³awki Olsz, KF.  MK
piek³o (Z + P + lit) OWM, psn; ogp: tak pšišet ten nastaršy Luciper s Ìekúa, pšyñes 

im pœeñen¼y i pšegra¾i rešta s tem ôúopem N Kaletka Olsz, umÅem – to dusa g¬e zasúuÅ: 
cy do ñeba, cy do pœekúa Nawiady Mr¹g, i ñe mamy ñikogo, kto by e s pšekúa navroæiú 
Weso³owo Pisz, ksióndz grozi ji psiek³am W, Stef OK 10, ü przen «coœ przera¿aj¹cego, 
trudnego do zniesienia» Olsz Gi¿ Olc: przy koncu psierszy wojny œwatowy bu³o na froncie 
we Francyji jiste psiek³o, ale na drugi bu³o jeszcze gorzy Tu³awki Olsz, KF, ü kokoš w¾iŸe na 
deske, kokoš na pœekúo p¸eje Olecko, ~ «awantura, k³ótnia» Olsz Gi¿: jak stara i¬aúa, 
ze my Åyjeva dobšÅe, to zara rospoèeúa Ìekúo N Kaletka Olsz, ü fraz [byæ] rodem z piek³a 
«o czymœ do gruntu z³ym» bl: Gorzo³ka jest rodam z psiek³a, Lucyperozi ³uciek³a psn Stef 
III 126.  AB

pielaczka psn; «o kobiecie zajmuj¹cej siê pieleniem?»: Ma mojä mätkä täkowe 
pieläcki, Co wyrywäjo lelujowe kwiätki psn Kêtrz 59; por. pie³acz.  MK

pieleæ, pieliæ, pio³æ, pleæ, pliæ (Z + lit + PorJ 61) OWM, psn; pe³ny wykaz form: 
inf pieleæ O Gi¿, pieliæ O Olsz Nidz Gi¿, pio³æ Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k, pió³æ (w tym 
-u³-) Szcz Gi¿ Pisz E³k i bl, pleæ Olsz Mr¹g i bl, pléæ O Olsz Mzach Wêg Gi¿ E³k Olc, 
pliæ O Olsz Szcz E³k, plyæ O Resz, praes 1sg pielê O Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ E³k, 2sg 
pielesz Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ E³k i bl, 3sg piele (siê) OWM, pieli siê Nidz, 1pl pielim 
Mzach Pisz, pielem Olsz Gi¿ E³k, pielewa Olsz, 2pl pieleta Gi¿ E³k, pielita Nidz, 3pl 
piel¹ Olsz Mzach Gi¿ E³k Olc, praet 1sg ja pio³(a) Olsz Gi¿, ja pió³ Nidz, pio³ém E³k, 
pió³em E³k, pio³³am Pisz, pió³³am Szcz, [ja] pló³a Olsz, 2sg pio³eœ E³k, 3sg pieli³(a, o) 
Nidz i bl, pielu³ Nidz, pio³(³)(a) O Resz Szcz Gi¿ Pisz Olc, pió³(³a) (w tym -u³-) OW 
Szcz Wêg Gi¿ Pisz E³k Olc, plo³ Olsz, pló³(a) O Olsz, 1pl pio³lim Szcz Mr¹g Pisz, 2pl 
pio³liœta Gi¿ Pisz, 3pl pielli O Nidz, pie³li O, pio³li W Szcz Mwsch, pió³li Wêg Olc, 
pio³³y Szcz, pleli Olsz, fut 1pl bêdziemy pio³æ Mr¹g; 1. «wyrywaæ, usuwaæ chwasty» 
OWM: fèoraj plòúa abo Ÿelsko vy¬er×úa Gietrzwa³d Olsz, pœele œe ‡encej w ogrutku 
Ulnowo O, pœòúæ i plæ Ÿidúañi a ñe krapañi, taºe üo tš cnºi Szczytno, üòna p¸ele, bo 
´encj baba muœi p¸òúæ Upa³ty Gi¿; 2. «odchwaszczaæ roœliny uprawne» Olsz Mzach 
Gi¿ Pisz i bl: [len] napšut beñ¬e zaœany na dobru rolu, ted pœe¾im go, bo on zaroœñe 
Karwica Pisz, ³ob×cz, czy jeszcze tam tê brukiew psiel¹ Tu³awki Olsz, KF, rado bym 
pšúa, ale vaÅyva tšeba p¾iæ N Wieœ E³cka; 3. «wypleniaæ» Olsz Szcz Mr¹g Gi¿: pœele 
œe Ÿe¾isko, Ÿe¾isko wpleæ Ruœ Olsz; pio³æ w u¿. rzeczownikowym w zn 2: majo soô do 
ròçk¾i p¸oúæ Grabowo Mr¹g; pielony (Z) Mr¹g Gi¿ Pisz; Nsg n -o Mr¹g Gi¿, praet 
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z podm. uogóln. ze s³p. Gi¿; im. bier.: 1. w zn 2 Mr¹g Gi¿ Pisz: bú ln poœany, ted bú 
pœelun, rwan, ted kracowan Pianki Pisz; 2. w zn 1 Mr¹g Gi¿: byúo p¸elòno abo ñe 
Skop Gi¿.  MK, KS

pielenie (Z + lit + PorJ 62) OW Szcz Mr¹g Pisz; ogp: grapºi, motyka – do Ÿe¾iska 
Ìeleña Piwnice Wk Szcz, pši pœelañu úoset kole mñe v rance W, SWarm 64. MK

pielêgnowaæ (Z + P + lit) OW Mr¹g, psn; -go- OW Mr¹g; praet 1pl my 
pielêgnowali O, fut 3sg bêdzie pielêgnowa³ O; ogp: bú taºi zranun, to dl×tgo muŸi: nô 
go ne bñ¬e pœlçgov×ú i bñ¬e za œiúa robot naú i tgo sob´e obraúa D³u¿ki O, UAM, 
psielêgnow×³em go jek swojego Tu³awki Olsz, KF, jeden koš mova – my ne uôyæi¾i, tom 
súuôoú o pšèoúaô jak je pœeleçgovaæ Woryty Olsz, ü przen A ¿e jak Pluski Warmia ca³a 
Spiew swych praojców pielêgnowa³a Niechaj nam ¿yje Warmia ca³a ¯e ten œpiew polski 
pielêgnowa³a psn IS XXVI 99; pielêgnowany im. bier.: ý Åúubek – g¬e maúe ¬eæi bndo 
Ìeleçgnowane Bredynki Resz.  KS

pielêgnowanie; tylko -go-; forma rzeczownikowa czas. pielêgnowaæ: w dziesi¹tem 
roku ¿ycia odda³ mie Ojciec [...] do pielengowania dwuletniego ch³opca GryŸliny Olsz, 
P 3, 2.  MK

pielêgowaæ, pielêgowanie zob. pielêgn-.
pielgrzym (P + lit) Olsz, psn; Npl  -my bl; 1. «p¹tnik» Olsz i bl: úostat¦nros 

úugoœæuú úu œebŸe pœelgÅimòf z Uo¬i, co to v zešúam roku pšiíeôali do Gèfoúda na 
pœan¬eœònto roèñica úobíaŸaño Sz¹bruk Olsz, KN III 212; 2. «nazwa gazety czyty-
wanej na Warmii» Olsz: ojciec moj abonowa³ do spo³ki z dwoma rodzinamy z wioski 
Gazeta zwana „Pielgrzym” Dywity Olsz, P 4, 1.  AB

pielgrzymka (Z + P) Olsz, psn; 1. «wêdrówka do miejsca kultu religijne-
go»: chodzyly ludzie Polacy spot panowana roszyskiego, roby³lie pszielgrzymki do 
Gietzcwa³du i psychodzyli do nas na noce Szczêsne Olsz, P 2, 3; 2. «grupa osób 
wspólnie pielgrzymuj¹cych» Olsz i bl: to potam zaèeny œe ÌelgÅymºi sôo¬iæ Dajtki 
Olsz.  MK

pielgrzymowaæ (Z) Pisz, psn; «wêdrowaæ, tu³aæ siê; te¿: pod¹¿aæ do miej-
sca kultu religijnego»: muns jest zabŸity na fluôæe, ¬atecºi, vy ne Ÿta, ja üòftò vojne 
p¸elgÅymovaúam v oftò vojne Kwik Pisz, Trzydzieœci lat pielgrzymowa³ Drogi do nieba 
prostowa³ psn IS LXXV 260, ü Nie chce sie mnie pilnowaæ Samemu dróg Z tobo chce 
psielgrzymowaæ psn IS LXXIII 260.  MK

pielgrzymstwo psn; przen «¿ycie doczesne»: Jestem goœæem na š÷ece, Tu dñi 
ÌelgÅymst÷a mego psn.  MK

pieliæ zob. pieleæ.
pielnik «narzêdzie do pielenia»: sosko œe pšeoÅe, pœlñik, Ÿe¾isko œe pšeoÅe Tuchlin 

Pisz; por. opie³acz.  MK
pielucha (Z + lit + SWM XII) OWM, psn; Gpl -ów O; «niewielki kwadratowy 

lub trójk¹tny kawa³ek p³ótna, flaneli s³u¿¹cy do przewijania niemowl¹t»: poŸijok – 
pœeluœa, co œe okrenca – a ñim te pœeluœi, to poŸijak byn¬e okrencaú Karwica Pisz, 
koœulka i jaèka i potem pœeluôy Pietrzwa³d O, p¸elu¸i œe sp¸era na cisto, zapašÅa e 
s p¸erego, pòÞñij e namdla, prošºem e nasypuje Nidzica, ü pœeluô to sò te klat 
s púutna, nobar¬i ze star košu¾i GryŸliny Olsz.  MK

pieluszeñka; G -ów; hip «pielucha»: Ach mój Jaœku bêdzie bzieda, ach ty Jaœku 
moj, Psielusienkow trzeba bêdzie psn IS LXIII 226.  MK
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I. pieluszka (Z + lit + SWM XII) OWM, psn; «pielucha»: jak œa ¬ecko uro¬i 
dostañe košulke i kaboæik i pasºem se pšepaše i f pœelušºi zaìiñe Purda Olsz, ¬eæa 
poŸijem f pœelusºe poŸij×ºem Mr¹gowo.  MK

II. pieluszka zob. peluszka.
pie³acz «narzêdzie do pielenia»: pœeúac ma taºe dva cynºi Wierzbowo Nidz; por. 

opie³acz. MK
pieniak «pieñ w zn 1»: to pœeñ ostañe v Ÿem abo ji pœeñ×k Miechy Gi¿.  DK
pieni¹ch ¿art. «pieni¹dz»: ñeô œa vuí ñe vim×Ÿa, vuí m× dobre pœeñùçôi W, SWarm 

109.  UDK
pieni¹dz (Z + P + lit) OWM i bl, psn; GAsg pieniêdza O Olsz Go³d, NApl 

pieniêdze O Olsz M i bl, Gpl pieni¹dzy Gi¿, pieni¹dzów Gi¿, Ipl pieni¹dzami Olsz i bl, 
pieni¹dzmi W, pieniêdzami Olsz Szcz i bl, pieniêdzoma Mr¹g; «œrodek p³atniczy, te¿: 
zasoby pieniê¿ne; moneta, banknot; zwykle pl, czêsto coll»: ñe mò÷ ñikomu ñic, ja æi 
zapúace p¸ejen¼añi i zbozem Szczytno, vŸeúam [maszynê], ale j× ñ mam Ìjeñen¼a co 
mòm zapúaææ Kajkowo O, rba koštuje p¸ejen¼e ib, UAM, ºed j× pojeô×ú z ovocm 
do ‹jasta to jo pšnòs Ìjjn¼ dvasta marek ib, u n×s muìji, co ôúop zaroji p¸ijn¼e, 
to do èego mu kojita ješèe tam iœæ pracovaæ, to ñe ôce ib, f portm×ñiju œe noœiúo 
Ìeñe¼e, a ñe, to byúa taka kœëska do pœeñe¼y Zgni³ocha Nidz, to koÅda còrka ñim œe 
oÅeñiúa, to juš na kaœe p¸ejn¼e b¾i Kajkowo O, UAM, na bank wy‹eñiæ Ìeñon¼e na 
amerykañsºe dolary i na anèelsºe pœeñon¼e Gady Olsz, na ºedaje sto marku÷ – na 
ºedaji Ìjeñonc D¹brówno O, muj kolega jest mñe duÅo moc pœjn¼ ‡iñen Ulnowo 
O, tam nabraú gromade Ìjeñen¼y i pšiset do domu, jak ñešÅaú to macko, to pšilnoú 
jeden Ìejun¼ do dna £upki Pisz, ôto tgo kup¸iú, to juš muœoú bæ taºi, co ‹j×ú tš 
i p¸jn¼e f ºeœiñu Kajkowo O, UAM, a œuúa ešèe moš Ì¸eñen¼y? A Ÿi¬iš – a ja mom 
ješèe p¸äñæ trojakuf pšy soe Gietrzwa³d Olsz, moze podo³aj¹ drukowaæ nowy pieni¹dz 
GazOlsz XV 261, ü pšed×ú te dva koše – nu ñe? – to uš ‹j×ú Ìjn¼ a Ìjn¼ f ºešñi 
Kajkowo O, UAM, ü zar×bŸali dobre pœeñòn¼e, ale ñigdi s pœeñòn¼ami ñi mogli pšiœæ 
do skutku, bo Åòni biúi letke N Kaletka Olsz, Stef JPW 25, ü oñi ‹e¾i tam trudnoœæi za 
tego Rosjana, muœe¾i duÅe Ìeñon¼e za ten pašport púaæiæ Dajtki Olsz, ü fraz judaszowe 
pieni¹dze  «zap³ata za zdradê»: a mu nic niepomóg³o, anie niemnieckie pobory te ju-
daszowe pienòndzie Szczêsne Olsz, P 2, 11, ~ pieniêdzmi ciskaæ bl zob. ciskaæ w zn 1, 
le¿eæ na pieni¹dzach Olsz zob. le¿eæ w zn 2.  UDK

pieni¹dzowy; tylko -niêdz-; przym. od pieni¹dz: te zarob´one p¸ñen¼e wúoz¾im 
w zakup¸eñu tej wúasnoœæi w Rne, ale pœñen¼owo in÷lacjon: ¬eweñ¼œont procentu÷ 
zgub´ono Ryn Gi¿.  UDK

pieni¹dzek psn, pieni¹¿ek (lit) W, psn; hip «pieni¹dz»: Gulañe Ìijañe to fšystko 
v naúogu, Peñuncºi f ºešeñi, zapomñaú o Bogu psn, stul×ú te pœeñùnški pšes caúe 
Åiæe i co mu nareœæe s tygo pšisúo? W, SWarm 150, Zaléco³ sia Hanc Maryjce Ni mnio³ 
i psieniój¿ka psn Stef I 70.  UDK

pienie «œpiew»: jednak nasze wdziêczne pjenia Skomack Wk E³k, PME XIX 
106.  PG

pieniek (Z + P + lit + SWM II, IV) O Olsz M, psn; 1. «pieñ w zn 1» lok. jw. 
i bl: v Ÿe‹i som Ìiñki, s tyô Ìiñkuf to je najlepša dÅazga D¹brówno O, i ºarpa muŸo, 
i p¸eñek, ºarpa to smulno Ko¿uchy Pisz; por. pionek; 2. «pieñ w zn 3; sp o sêkatym 
kiju?» O Olsz Mzach Wêg Gi¿ Pisz Olc: Ìeñek, to ºedy œe tam uÅñe taºi klocek i dref-
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ka romo Pietrzwa³d O, bapºa, ben¬e p¸eñek i múotºem po tim ostšši Wejsuny Pisz, 
potem jest kovadúo, na drevñanym Ìeñku stoi, do kuæa Åelaza Kowale Oleckie, stoúek 
i koŸoúek, toæ i pœñek poúoz [odp. na pyt. o podstawê do kucia koni] Lesiny M³ 
Szcz, kostur sam sobie zrobiony z pieñkiem ktory mia³ taki ³adny sêk na bok za ktory 
siê trzyma³o Dywity Olsz, P 4, 2; 3. «czêœæ przyrz¹du lub urz¹dzenia stanowi¹ca ich 
podstawê albo podporê»: a) «tzw. sto³ek w ko³owrotku» Nidz Wêg Pisz E³k: Ìiñek 
abo kadúup [odp. na pyt. kwest.] Góra Pisz; b) «podstawa, na której siê trzepie len»: 
cr¾ica, co tšæ go [len] i klepaæ, zrobŸune biúo klepadúo, na tm pœenek bú i deska 
Pianki Pisz; c) «podstawa wijaków» Skop Gi¿, SWM IV s. 96; d) pl «paliki pionowo 
osadzone w p³ozach sañ» Snopki Pisz, SWM II s. 56.  DK

pieniêdzny (Z) Gi¿, pieniê¿ny (Z + P) Olsz Szcz Gi¿; 1. «p³acony lub wyra¿ony 
w pieni¹dzach» lok. jw.: muj pšijaæel jest mñi jenu duzu pœejen¼nu sume v´iñen Gawliki 
Wk Gi¿, w tem czasze dzadek p³aci³ kary pieniê¿ne, ¿e czorke z dziecmi przetrzymuje 
Klon Szcz, P 5, 4; 2. «maj¹cy pieni¹dze, bogaty»: Ìjeñenzne lu¬e Ryn Gi¿.  DK

pieniêdzowy zob pieni¹dzowy.
pieniê¿ny zob. pieniêdzny.
pieñ (Z + P + lit) OWM i bl, psn; Lsg pnie Olc, Gpl pniów Szcz Pisz; 1. «dolna 

czêœæ drzewa pozosta³a po jego œciêciu, karpa» OWM: to te pne so ÷šistºe wjente 
i ter×s e üobroæiúo ten las na Ÿemñe, na role Wêgój Resz, p¸eñ; ºarpa tyš, ale to ºarpa 
wyrodowana, ale ºedy òn w Ÿeñi œe¬i, to òn jesce p¸eñ Miko³ajki Mr¹g; 2. «nadziem-
na czêœæ drzewa miêdzy korzeniami a koron¹; sp ŸdŸb³o zbo¿a, trawy» Mwsch i bl: 
to koÅeñe to pœeñ, to èaúenŸe  korona muŸo, jo Korzeniewo Gi¿, te scep to te, co 
se pña wyrosno Dobry Lasek Mr¹g, kòmle – to so te pne, co na rÅisku ostano stoiæ 
poÅñiwowane Wêgój Resz, ü A tén stary jeko pszén spruchna³y, Ny mom woli na négo 
psn Stef I 85, ü fraz staæ na pniu bl zob. staæ; 3. «kawa³ œciêtego drzewa o ró¿nym 
zastosowaniu, kloc» OW Szcz Gi¿ Pisz E³k Olc i bl: pœñ, ºeñi œe drefka tñe Mycyny 
O, ¼ipowo, tam œe lu¬e jedno jegodo ¬elo, kúado na p¸eñ i ijo œeºero, jeden oblze pœeñ, 
a druèi œeºere U¿ranki Gi¿, pœeñ do kowadúa [odp. na pyt. kwest.] Pañska Wola Gi¿, 
druèi ras to taºi p¸eñ, korito do nalevaña vody kunóm, krovom Olecko, ule – s pna 
vy¬obane dúutami Rasz¹g Resz.  UDK

pieprz (Z + lit) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; ogp: kfaœno zupo, üocet i œñetanºi 
troôe i zaklepºe zroiæ i troôe pœepšu, i troôe oskfaÅyæ skšeèka‹i Leszno Olsz, tšeba tak 
uduiæ cybu¾i, pœepšu, zagotovaæ i marœefke, i fasolke Myszki Pisz, û pieprz turecki 
«papryka roczna, Capsicum annuum»: turecºi Ìepš us ma Karwik Pisz.  PG

pieprzny «pikantny, ostry»: ta woszta je trochê za psieprzn× Tu³awki Olsz, KF. PG
pieprzowaæ; poœw. tylko im. bier.; «posypywaæ pieprzem»: U mnie cukrym cu-

krowana, U ni piepszem piepsiowana psn IS I 490.  PG
pieprzyæ 1. «posypywaæ pieprzem»: Nie psieprz, Psiotrze, psieprzam zieprza, Bo 

przepsieprzysz, Psiotrze, psieprzam zieprza psn Stef RD 30; 2. wulg. «mówiæ bez sensu, 
pleœæ»: ten narut pšepi gúupstfa taºe Wykno Nidz.  PG

piercieñ zob. pierœcieñ.
pierd; tylko piard; 1. «odg³os wydalania gazów trawiennych» W, SWarm 109; 

2. przen «zupe³nie nic»: psi×rd ci d×m, nie gospodarkê Tu³awki Olsz, KF, ü fraz do 
pierda «o czymœ nic nie wartym, do niczego»: tak× robota to do psi×rda Tu³awki 
Olsz, KF.  PG
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pierda ekspr «o ma³ym dziecku»: taki ma³y psierda ju¿ chce na kole jechaæ 
Tu³awki Olsz, KF.  PG

pierdaczka «wydalanie gazów trawiennych»: Ìjerîi; mom pšerdaèke Stryjewo 
Resz.  PG

pierdka 1. «cz³owiek zachowuj¹cy siê nerwowo»: z ñego to taki pœyrtka, ñig¬i 
spokoíñe poœe¬iæ ñi moÅe, tilo zavdi l×t× z íenygo do drugygo kùnta Olsz, SWarm 
109; 2. «przezwisko»: by³y te¿ przezwiska obraŸliwe. Jednego z Pakmorów nazywano 
Pakmorem „pierdk¹”, a Sêdra (Sêdrowskiego) nazywano Sêdrem „klak¹” Sz¹bruk 
Olsz, KMW 79, 335.  PG

pierdko; tylko piard-; przen «drobnostka, rzecz ma³ej wartoœci»: pšiñosúa mi 
take pœ×rtko, toæ mogúa go sobŸe úostaŸiæ W, SWarm 109.  PG

pierdn¹æ (lit) Olsz, psn; tylko piard-; praet 3sg pierd³ Olsz, pierd³a bl; ogp: Jak ty 
bendzies jad³a Oj zebyœ nie psiard³a psn IS CVII 327.  PG

pierdo³y «plotki, brednie, bzdury»: on tam œstºe Ìerdoú Ÿ Róklas Szcz.  PG
pierdzieæ (Z + lit) W; -iæ Olsz; ogp: Ìjerîi; mom pšerdaèke Stryjewo Resz.  PG
pierdziel; Gsg  -dŸla; wulg. «cz³owiek puszczaj¹cy wiatry (obj. SWarm)»: kele tygo 

pœyr¬la viœe¬iæ ñi moga W, SWarm 109.  PG
pierdziuch «cz³owiek puszczaj¹cy wiatry» W, SWarm 109.  PG
pierniczek (Z + lit) O Olsz Szcz, psn; dem w stos. do piernik: na kiermasie go-

spod×rze zitali goœci zinem ji kruchemi psierniczkami Tu³awki Olsz, KF.  PG
piernik (Z + P + lit) Olsz Szcz Pisz, psn; ogp: Gody – kaÅdy nazorguje i pœeèe 

æostkuf i pœerñikuf roÅnyô, torty i potem œa bombonuf kuÌi Purdka Olsz, a gdy... 
odeckn¹³em by³o pe³en ka¿dy talerz ró¿nych pierników, orzechów ma³ych i du¿ych i pio-
ro do pisania i o³owek Dywity Olsz, P 4, 10.  PG

pierny (lit) W; «pieprzny»: ta woszta z krupów to ale psierna je Tu³awki Olsz, 
KF.  PG

pieróg (Z + P + lit) W E³k; zwykle pl; 1. ogp? Olsz E³k: na wieczerzó gospodyni 
ugotowa³a pierogi a do domu dano ko³acz z ¿ytniej m¹ki GryŸliny Olsz, P 3, 4; 2. «kru-
che ciastko, pierniczek (obj. SWarm)»: na Godi matulka napœekúa gv×út pœyrogùf W, 
SWarm 109; 3. fraz cie pieroga «rodzaj przekleñstwa»: a æe Ìeroga, æee djab¾i pšñeœ¾i 
Gietrzwa³d Olsz.  KS

piersiowy (Z + SWM II) sp O Mr¹g Wêg Gi¿; «przylegaj¹cy do piersi konia»: to 
brustblat, ale Mazury mu‡i¾i inacej: pœerœowy pas Pañska Wola Gi¿.  KS

pierœ m f (Z + P + lit + SWM II) OWM, psn; m Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz 
i bl, f Nidz Mr¹g Gi¿ i bl, zapisy bez nacechowania rodzajowego OWM; NApl piersie 
OWMzach Wêg Pisz Olc i bl, piersi W Nidz Mr¹g Pisz E³k i bl, Gpl piersiów Mzach 
Gi¿ i bl, piersi Nidz Pisz i bl, Lpl piersioch Pisz; 1. m f, zwykle pl «górna przednia czêœæ 
tu³owia cz³owieka; te¿ o czêœci ubrania przylegaj¹cej do klatki piersiowej» OWM: to jed-
nego razu tego gospod×Åa gñotúa [zmora], to go kúuúa ‡idúa‹i w raçke, a üun zúapaú jo 
na Ìerœaô i tšimoú Wygoda Olsz, s kañeña‹i byú ten vòs, òn na mñe pat, œtr¬eœæi cetneròf, 
zmby vyiúo trosºe, lezaú ‹i tak na pœerœaô M¹cice Szcz, te taºe úajzy, zúo¬eje noze do 
Ìerœu÷ pšistaŸa¾i ib, koula z nadrem wyrÅñntem abo z pœrœu wyrÅñentu Mr¹gowo, przs. 
piersiami nieba nie podniesiesz bl, LitLud XVII 101; üü a) m? f, zwykle pl «p³uca» Olsz 
Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: ôrapºa to co tak padñe na p¸erœi, to tak oôšÌaúo gada, to ôrapºe 
dostaú Snopki Pisz, odetchn¹³em cokolwiek bo mi ju¿ tchu w piersiach brakowa³o Dywity 
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Olsz, P 4, 15, ü Niech z psiersi wasy p³ynie przy zniwzie lub dozynku psieœñ wdziêcna po do-
linie w ojcystym wam jêzyku psn Ma³ I 8, ü co ty tak kaszlisz, mo¿e ty jezdeœ chory na psier-
si? [o gruŸlicy?] Tu³awki Olsz, KF; b) pl «u kobiety: biust» Olsz Nidz Pisz: ona ma ÷ejne 
pœerœe Jab³onka Nidz; 2. «u niektórych zwierz¹t: przednia czêœæ tu³owia przeciwleg³a 
do grzbietu»: a) m? f «u konia; te¿ o pasie w uprzê¿y przylegaj¹cym do tej czêœci cia³a» 
O Olsz Mzach Mr¹g E³k: komunto – co kuñ na šyja dostaje, a co tlo Ìrœa‹i æuçgñe to 
œle Purda Olsz; b) «u ptaka»: kunopñiºi tak pot bÅusºem i pšrœo majo Ÿeluno Jedwabno 
Nidz; 3. m f «jeden z dwóch gruczo³ów mlecznych kobiety» Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz 
i bl: Ìirœem dawa¾i jeœæ, kar‹i¾i Ìirœem Barczewko Olsz, ü i wode podaje dla matek do 
roçk ma i waiºi do p¸eru÷ umæa, te broda÷ºi Nidzica; 4. f, przen «siedlisko uczuæ» 
bl: O Warmio moja mi³a, Rodzinna ziemio ma Tyœ mnie do snu tuli³a Mi³oœci¹ pierœ ma 
drga psn IS LXXI 251.  KS

pierœcienica «pierœcieñ w zn 1»: Oj, uj¹³ on j¹ za te mi³e rêce Pozrywa³ je te z³ote 
psiercienice psn IS LXXXV 292; por. pierœcieniec.  KS

pierœcieniec lit bl, psn; przeœæ- bl; «pierœcieñ w zn 1»: I wzi¹³ ci j¹, wzi¹³ j¹ za jéj cien-
kie palce I pozdejmowa³ ci jéj te z³ote pierœcieñce psn, PF II 568; por. pierœcienica.  KS

pierœcieñ (Z + lit + SWM II, XII, SDGW) OWM i bl, Kult MW RD, psn; pierzæ- 
(w tym piérzæ- zapisywane jako šæ, æ, šè, øæ) Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz, pieœæ- (w tym 
piéœæ-) OWM, przeœæ- Nidz Mr¹g i bl, pieræ- Mr¹g Gi¿ (pierœcieñ- w tym piérœæ- Nidz 
Mwsch i uogólnione w SWM-ach, SDGW, Kult MW); Gpl -ów Mr¹g; 1. «metalowy 
kr¹¿ek noszony na palcu jako ozdoba, zwykle z oczkiem; te¿ o obr¹czce» OWM: 
pšeœæñ z üocºm, a bes üocka to jest œlubn, zúot jest i œlbrn jest Szczytno, ferlobuçk 
– to tam Ìešæeñe sobŸe da¾i Dobry Lasek Mr¹g, pœešæeñof ñikt ñi ma, bo pozabŸeral 
Rusºi fœo ib; ü pierœcieñ srebrny, z³oty, ~ oddawny, œlubny; 2. «obr¹czka ³¹cz¹ca tzw. 
ucho kosy z kosiskiem» OWM: pišèeñ kole kosy i tego drevna, coby byúa fest tšimana 
£ajs Nidz, koœisko, pšyœæeñ i kosa, k¾in a moze byæ i œruba Fr¹knowo Nidz; 3. «w kon-
strukcji wozu: rodzaj okucia b¹dŸ metalowa opaska lub klamra wzmacniaj¹ca, te¿ 
spajaj¹ca, okreœlone elementy» O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ i bl: Ìasta okuta Ìeœæeñañi 
Miko³ajki Mr¹g, ma kape i pœešæeñ [odp. na pyt.: Jsn. okucie orczyków?] Gi¿ycko, 
pšeršæeñ abo rfºa ot rozwor Gawliki Wk Gi¿, Ìeræéñe do pšedñego woza, tradrnº 
Miko³ajki Mr¹g.  KS

pierœcion; tylko pierzæ- (œciœle piérzæ-); «obr¹czka ³¹cz¹ca tzw. ucho kosy z kosi-
skiem»: to je üostše [kosy], drevñany k¾inek, bo to pišèony dvojaºe: do k¾ina i do klua 
Ba³dy Nidz.  KS

pierœcioneczek hip «pierœcionek w zn 1»: Prosi³em jo cie o psisconecek A tyœ mi 
da³a z g³owy zionusek psn IS XLVI 174.  KS

pierœcionek (Z + lit + SWM II, XII, SWMa, SDGW) OWM, psn; pierzæ- (za-
pisywane jako -šæ, -æ, -š, -, -šè, -øè, -øæ) OWM, pieœæ- OWM, przerzæ- Nidz, przeœæ- 
W Gi¿ (pierœcionek OW Gi¿ Pisz Olc i uogólnione w SWM-ach oraz SDGW) – wszyst-
ko nieraz z -é; 1. «metalowy kr¹¿ek noszony na palcu jako ozdoba, zwykle z oczkiem; 
te¿ o obr¹czce» OWM: jeden pœešèonek to ñaú djamnt Zdory Pisz, ogleñ¬iny, a potem 
zareniny, jak Ìerœæonºi dawajo Ulnowo O, kœònc iô odda, jem pœešæonºi ÷sa¬i Ruœ 
Olsz, ü bndò vipeòne ôlebi taºe maúe, taºe f¸igurºi: kòmñinoš, kolÜpka z ¬ecºm, 
peònºi, mñÜr, Üšpñe Pana Iezusa Zwierzewo O, KN II 52; ü pierœcionek srebr-
ny, stalowy, z³oty, ~ oddawny, œlubny, œlubowy; 2. «obr¹czka ³¹cz¹ca tzw. ucho kosy 
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z kosiskiem» OWM: pšeœæonek, co kose tšymo s tem koœiskem pospoúu, kosa muœi byæ 
pšyfestovano do koœiska Szmygwa³d M³ O, so pšeœæonºi, co klynem œe zabŸijo i so taºe 
pšeœæonºi, co œrubo œe [zakrêca] ib; 3. «w konstrukcji wozu: rodzaj okucia b¹dŸ metalo-
wa opaska lub klamra wzmacniaj¹ca, te¿ spajaj¹ca, okreœlone elementy» Pisz i bl: krut-
ka rozvora i dúuga rozvora i tedi pši¬e pšeœæunek, co œe nabŸije Wejsuny Pisz; 4. «rodzaj 
zaczepu przy kluczce ¿urawia»: drüÅek s ôaºem i kole ôaºa jes ´edro i jes pšeršèunek, 
co ´edro ñe spadñe Olecko, ôak ma Ìjeršèonek, co ñe pusca spaš ib; 5. «metalowe 
kó³ko ³¹cz¹ce tzw. kapice dzier¿aka i bijaka cepów» Samborowo O, SDGW 72; 6. «s³ój 
widoczny na przekroju pnia drzewa» O: muôa to œrotkova je, a naokoúo to so taºe 
Ìerœæonºi Pietrzwa³d O; 7. «o kolczyku»: pššeœæunek œe¬i v uôu – zauœñik Gawliki Wk 
Gi¿; 8. pl «o p³ytkach kostnych ciernika»: koz – to na mode šèupaka vyglondajo – ten 
úep – a tu to majo skšele i taºe pšeœæonºi Smolonek O; 9. «rodzaj zabawy»: dziewczáki 
[...] krzykaj¹ to w kutki, to w przyœcionek, to w lisa i w œlep¹ babê W, Bar 84.  KS

pierœcionkowy; tylko przeœæ-; przym. od pierœcionek w zn 1: pšeœæonkow palec 
Skomack Wk E³k.  KS

pierœnik (Z) E³k, SWM II; «g³ówny pas w uprzê¿y przechodz¹cy przez piersi 
konia»: pœirœñik na pœrœaô je, rºenštk na plecaô Gorzeka³y E³k.  KS

pieruniak zob. pioruniak.
pierw (Z) O Olsz M; 1. «dawniej, kiedyœ; te¿: pocz¹tkowo?» lok. jw.: Ìerf 

múuæi¾i cepa‹i, ºedy ja šurºem byú Dorotowo Olsz, p¸er÷, za dawnô casu÷ zjera¾i 
œe ‡jecorañi, kazda kojeta wŸeúa s÷oje koúko i tak pšend¾i U¿ranki Gi¿, a pœer÷ as 
súonko zasúo, to muœaú ñe iœæ do domu, a reno to jak tlko súòçko wylazúo Orzysz 
Pisz, sandaè to Ìrf ñe byúo, a teras fsa¬i¾i go, duÅo sandaèa jest Dorotowo Olsz, jo 
pœerf muœoúa pracovaæ z ¬eæoma a mñaúam iô pœentnaœæe, œetem synòf Kraplewo O; 
2. «w pierwszej kolejnoœci, wyprzedzaj¹c coœ w czasie» Nidz Pisz: to ôba koœule Ìerf 
[wk³ada] jek capºe Wejsuny Pisz, o šusty go¬iñe zaina e moja praca – p¸er÷ pššide 
na o¬aú [szpitalny], to œe do kœonšºi zap¸ise, ¬eæi pownose od matek do karmñeña 
Nidzica; 3. «po raz pierwszy»: pœirse, jak œe pœrf koœi, to muìim pšedezñivne œano, 
a druèe to putrof M¹cice Szcz; 4. «przede wszystkim»: Ìerf na zapust to œe punèºi pœeèe 
ji v ñe¬ele na kave Radosty Olsz.  MK

pierwastka zob. pierwiastka.
pierwej (Z) O Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz, lit bl; «dawniej, kiedyœ»: Ÿederko do m¾ika 

blasane – pœirvej to skopºi by¾i ekstra do tygo i doi¾i v ñe, ale tero to jus tego ñe ma, ino 
fœo blaôove Hejdyk Pisz, to u vas muŸo suºenka, a pœervej sukmanek abo ºitel, klejty to 
po ñeñecku Pañska Wola Gi¿, ü a taºe púasºe – to kšinka, to taºe starodavne, ot Ìervej 
Szmygwa³d D O.  MK

pierwiastka (Z + lit + SWM III) OWM; -wa- O Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz 
E³k; «samica niektórych zwierz¹t domowych maj¹ca pierwszy raz m³ode (odp. na 
pyt. kwest.); sp kobieta rodz¹ca po raz pierwszy»: pœervastka, bo Ìrsego æel×ka ma 
Ró¿yñsk Wk Pisz, tak œe ruÞñe godaúo – dru¼ pœerwostka a dru¼ jeúoka ‹i se pœrš 
r×s oæe¾iúa N Wieœ Ostródzka, pœervostka üofca  œfña, jak sfña to muŸo ze pœerse 
gñazdo, jeúoŸca jäk s pœersym æelaºem Rybno Mr¹g, Ìervastka to najìecej na œìiñe 
muìo, to na krovy to ñe Lipowo O gm. Pietrzwa³d, b´aúºi Ìirwastºi so Mr¹gowo.  PG

pierwo (Z) Olsz Mr¹g; «dawniej, kiedyœ»: Ìirvo za cara byúo dobÅe, kazdy mñaú 
fsysºego œiúa Bobrówko Mr¹g.  MK
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pierwoj zob. pierwój.
pierwotek; z pierwotku «z pocz¹tku» bl, PF XVIII 3, 141.  PG
pierwój, pierwuj (Z + lit) OWM i bl; -uj OWM, -ój O i bl, -oj Olsz; 1. «daw-

niej, kiedyœ» OWM: pœervòj to i do koœæoúa ôo¬i¾i po mazursku Pietrzwa³d O, œe ukrònca 
÷ Ìeluœi, Ìerwuj to by¾i i po‡ijaºi Zgon Mr¹g, ter×s koÅdi gospod×š tilo ze sfoíemi lu¬ami 
úobr×bŸ× len, ale pœyrvuí to sobŸe pom×gali, do rvañ× to ¬yfka gospod×š posú×ú druèemu 
Br¹swa³d Olsz, KN III 211, Ìervuj ñe byúo mašynuf Liwa O; 2. «w pierwszej kolejnoœci»: 
pœervuj pobrunovaæ – jene to sa¼u pot to so¸e, co koñe æognu Paprotki Gi¿.  MK

pierwsze przys³. (Z) OWM; 1. «po raz pierwszy» O Szcz Gi¿ Pisz: leœñic mu 
mu‡i, co on ñe ma œe boiæ, bo to ñe pœerse búo, ale on na te ñejsce ‹aú straô i ñe po-
set Wa³y Szcz, gšÅñot, úyskaŸica, ten p¸orun to ja p¸erse ten wyras súyse Or³owo Gi¿; 
2. «najpierw, w pierwszej kolejnoœci» W Nidz Mr¹g Gi¿ Olc: p¸irše vydrasovaæ go 
[len], a tedi go znovu vtšeæ, potem vklepaæ Kosewo Mr¹g, jäk m na te ñejsce pšijeôa¾i, 
ºeñi rbacòno ñaúo b, to búo pœrse oèeñ zrobÞuny Jab³onka Nidz.  DK

pierwszeñstwo ogp: pœyršaístfo W, SWarm 109.  DK
pierwszeraz (Z + P + lit) Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz, pierwszyraz (Z + lit) O Olsz 

Gi¿ E³k Olc; typy zapisów: pierwsz¦y raz lok. jw. (5 zapisów), pierwsz¦e raz Mr¹g Gi¿ 
(2), pierwsze raz Szcz (2), pierwszraz Pisz (1) (zapisy typu pierwszy raz pozosta³y pod 
has³em pierwszy); czêœæ zapisów bez informacji znaczeniowych; «po raz pierwszy»: 
üot tj samej vojny p¸ersras v Drgalô Pogorzel Wk Pisz, take panie byli, ze siê z nami 
pierwsze raz widzieli Klon Szcz, P 5, 28, ºed üon pœers¦e ras pši¬e, to œe bodaj f kokoz 
zañeña i tam œe¬i Rybno Mr¹g.  DK

pierwszorzêdnie (Z) Gi¿ Pisz; ogp: robote pœerfsoÅndñe vikonuje Dryga³y Pisz. DK
pierwszorzêdny (Z + P) Olsz Gi¿; Asg f -ê Olsz; ogp: za tšš lat tej u¼b zostaúm 

p¸ersošÅyndn pomocñik kuÌjecºi Ryn Gi¿.  DK
pierwszy (Z + P + lit + SWM V, VI, VIII) OWM, Kult MW AS, psn; sup -na 

W Szcz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz E³k, naj- bl, ý GLsg f -é OW Nidz Gi¿ i bl, Asg f -ê Pisz; 
1. «liczebnik porz¹dkowy odpowiadaj¹cy liczbie 1; te¿: znajduj¹cy siê na samym 
pocz¹tku przy wyszczególnianiu wed³ug okreœlonego uk³adu, zw³aszcza pod wzglêdem 
czasu lub miejsca, taki, przed którym nie by³o innych, pocz¹tkowy, najwczeœniejszy» 
OWM: ̂ i¾im Ìer÷šy, stary cesar, to üon ‹aú to œrebrne wesele Pogubie Œrednie Pisz, ot 
Ìeršego ôúopa mnaúa dwa ¬eæi, a üot drugego jedno Stryjewo Resz, po pœrsm cesañu 
– ln, po druèm cesañu pšij¬e æiste vúukno Myszki Pisz, jak œe oæe¾i pœeršy ras to 
jaúovŸica, a druèi ras to krova Mazuchówka Gi¿, pœerša kfatera, peúña, druga kfatera, 
üostatek ‹eœon¼a GryŸliny Olsz, vodu prskaju, to tak: f pœerse œfnto to pann ôo¬iú, 
a v druèe to mensczna Orzyny Szcz, tu zaras jek pœeršy budyneèek, a ÷tedy ÷ tym 
druèim na ¾iwo ÷šystko moÅe dostaæ Ramsowo Olsz, kuko÷kä to jest jestššòmp, a kuko 
ot pšergo maja do ÷entgo Jona D Wólka Resz, muœe¾i o Ìerfœj go¬iñe, o druèej 
fstavaæ Gietrzwa³d Olsz, poñe¬aúk, pœers po ñe¬e¾i, jutro œe napocñe Wystêp Szcz, 
skrajka – p¸eršy glònek, jak œe boôenek zapoèino GryŸliny Olsz, pœerse lu¬e na Àeèe 
by¾i Adam i Ewa Mi³uki Szcz, timutka to pevno pœersa trava, co tu byúa œana pšet 
tyœònc lat Fr¹knowo Nidz, dobry ºijc uÅnoñæ, üosºel, jek p¸rs lut ænºi, to jek wypa¾i, 
to zagúusi i jus jo ma Szczytno, toæ my tutaj Ìerse dva lata tylo gÅybañi Åy¾i Zameczek 
Mr¹g, pakuúy, paèeœe, a te durô Ìer÷še, to ñe ‡em, jak nazywa¾i Sajzy E³k, skovrunek 
ten naÌeršy je Wygryny Mr¹g, on pšiset nazajutš renuôno naÌjrsy So³tmany Wêg, ü jek 
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tuña je fertiô, tak b¬e na drugo tuñò znovu jeœano i znovuj tak juz b¬e rob´uno, jek i ta 
p¸rso Miko³ajki Mr¹g, UAM, ü p¸ersy mej to œe fejrovaúo u nas Myszki Pisz, ü ¬eæi 
pœersgo üojca abo pœersej matºi Rumy Szcz, ü na pœersy pocòntek tlo na dylaô spa¾i 
£atana M³ Szcz, na ten Ìiršy poèontek buône¾i tutej te nagorše rabuœe Ró¿nowo Olsz, 
û pierwsze litery Szcz E³k zob. litera, ü fraz pierwszy i ostatni «jedyny»: Twarz d³oni¹ 
zas³oni³, ³zê jedn¹ uroni³, £zê pierwsz¹ i w ¿yciu ostatni¹ psn Stef II 105, na pierwszy czas 
O, w pierwszy czas Pisz zob. czas w zn 1; 2. «stoj¹cy na pocz¹tkowym miejscu w jakiejœ 
klasyfikacji, przewy¿szaj¹cy wszystko inne, najlepszy» OWM: pœerfša klasa [cegie³] to 
lepœij vypalona, a druga to mñij, potem byúa zortovana Dorotowo Olsz, muŸi¾i u n×ju 
Ìerša zorta zboÅa; poœledna zorta i puœlat – dyôt ¾iôe plew i ograpºi Stawiguda Olsz, 
ten Ìeri gatunek pi¬e na kon¬oúºe – do postaw Bredynki Resz, ja v ñeñecºej škole 
to buú Ìersy, dla mñe u¼ba to ñic Fr¹knowo Nidz; 3. «odgrywaj¹cy zasadnicz¹ rolê, 
g³ówny, podstawowy» O Olsz M i bl: košÅeñ gúowny, koÅñe ustronne muŸi, košÅanowo 
maæica – ta Ìeršo úodga Butryny Olsz, pœirš placñistšš i pœrša druôna Bogacko Gi¿, 
napœrs to Åònt Sucholaski Gi¿, Ÿito to jes pœirse – rzany ôlep œe ñi¾dy ñe pšeje cúoŸekoŸi 
Paprotki Gi¿, tššy¬eœæi pœeñæ rokuf em pracov×ú, ale cistoœæ n×Ìers× jest Pogubie Tylne 
Pisz, muôory to napœere nedobre gÅyby Róklas Szcz, û pierwszy nauczyciel Olsz Szcz, 
pierwszy rektor Nidz E³k zob. nauczyciel, rektor; pierwszy w u¿. rzeczownikowym (Z) 
O Resz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz; 1. m «pierwszy dzieñ miesi¹ca»: a i ted sfoje forse dosta-
jes na p¸rsgo Miko³ajki Mr¹g, UAM; 2. f «godzina pierwsza» Resz Nidz Gi¿: to oñi 
reno tak o p¸ersej w noc zaè¾i drešowaæ U¿ranki Gi¿; 3. n «pierwsza rzecz, pierwsza 
czynnoœæ»: to jest pœrse ækave co jam tak v zæu v´i¬×ú Bia³a Piska, UAM, æška moja 
wendru÷ka, bo pirse, com zauwazú, co m ôumor braúo, to ñile i ñile Ÿoska od Ÿosºi 
Jab³onka Nidz, perse, co búo – Þilkam zabÞi¾i, skure pššedaú, za to ubrañe kupuú 
ib, a pirše [gdy s¹ ma³e prosiêta] to jest na gnuj patšæ, na gnòj D³u¿ki O, UAM; po 
pierwsze (Z) Nidz Pisz Olc Go³d, psn; 1. «przy wyliczaniu: przede wszystkim» Pisz Olc 
Go³d: ºed taka maina na dvoÅu bñ¬e stojeæ, una zar¼eŸeje po p¸irse, po druèe œe zmar-
nuje Bia³a Piska, UAM, nam tšeba ´nc pomoc, bo dl×tgo tutaj ñ ma p¸ejun¼a po 
p¸rse, po druèe te krov, co pšdò, to jest te te zamoÞune, tô ñe mozem kup¸iæ Go³dap, 
ib; 2. «za pierwszym razem» Nidz i bl: po Ìirse – ¬eœenæ markuf, jak ñe pu¬e do koœæoúa, 
na drugo ne¬ele – dva razy tyle, na tšeo – to jesce dva razy tyle £ajs Nidz; z pierwszego 
«powierzchownie, z grubsza»: e sp¸eÅe, sp¸ra s Ìeršego, puÞñij e namdla te brudne 
‹ejsca i prošºm e naspuje Nidzica; najpierwszy w u¿. rzeczownikowym psn; «taniec 
rozpoczynaj¹cy zabawê?»: NajÌersego im zagra¾i, Sowa z wrublem tañcowa¾i psn; naj-
pierwsze (Z) Mr¹g Gi¿ Pisz, po najpierwsze «najpierw»: naÌerse z maúej scotºi Å×tºej, 
a ted z gnstj Bogacko Gi¿, na ñadañe nap¸rse œe wutºi wypœiúo ºe¾isek na zdroŸe 
Myszki Pisz, to muœis nap¸rse ºerovñiºa üobuîiæ, casm i üun ceka jus na æe Miko³ajki 
Mr¹g, UAM, jek te obuŸe be¬e robŸune, to ôæaúem ts krutko opo´e¬iæ, ze nap¸irse dalm 
te ôo¾ev do stpaÅa zrob´iæ Bzury Pisz, UAM, do kòñi kovaña to nap¸erse muso byæ 
cçèi, to tedy múotek [...] tedy pš¬e do úufnalòf potæinacek Orzysz Pisz, to byn¬e po 
nap¸irse poano, a jek òn vroœñe, tak Ÿeçksy je, to muœi pœoúæ Koñczewo Pisz.  DK

pierwszyraz zob. pierwszeraz.
pierwu (Z + lit) OW Gi¿ Pisz: 1. «dawniej, kiedyœ» lok. jw.: kopañºa p¸erwu 

búa, teras w wanºaô komÌò îeæi S¹dry Gi¿, Ìerwu búo zorane ÷œo, tera i dobra rolo 
otúoèem lez Szyldak O, Ìerwu na cale raôowa¾i, dwucalowe, tšcalowe [deski] Zdory 
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Pisz; 2. «w pierwszej kolejnoœci»: p¸rwu na ñend¾ic, potem na æer¾ice Krzy¿any Gi¿; 
z pierwu «pocz¹tkowo»: ºedyœ tabaºi byúo doœ, my s pœervu so¬i¾i tobake Pogubie 
Tylne Pisz; por. napierwu.  DK

pierwuj zob. pierwój.
pierwy (Z) Olsz Mr¹g Wêg Gi¿; «dawniej, kiedyœ»: pœirvy vutka byúa tano, to 

mog¾i kuÌiæ Siedliska Gi¿, Ìerw to buúa ôuta šklanna [...] i duÅo ÇÅewa wÅna¾i do 
wpalaña tego œkúa Ruœ Olsz.  DK

pierzanka (Z + SWMp) O Nidz, lit bl; «gêsie skrzyd³o s³u¿¹ce do wymiatania, 
równie¿ jako wycieraczka»: pœeÅanka co od gœi, to skššdúo Jedwabno Nidz.  PG

pierzasty «poroœniêty piórami»: miêdzy drobiem pierzastym [...] chodz¹ puton 
i puta Purda Olsz, PorJ 50, 3 s. 16.  PG

pierzchaæ ogp: na wsze stróny pjerzchali Skomack Wk E³k, PME XIX 106.  JZ
*pierzchnia zob. piesznia.
pierzcieñ zob. pierœcieñ.
pierzcion, pierzcionek zob. pierœcion(-).
pierze (Z) Olsz, lit bl, psn; 1. a) «upierzenie» bl: zag. Jestem niezbyt wielkie 

zwierzê, Ni sierœæ go³a, ani pierze [je¿] bl, LitLud 85; b) «pióra z oskubanego ptactwa 
domowego»: ÌjeÅe w dre¾iôu, a puŸñij na tym powúoka Skajboty Olsz.  PG

pierzyna (Z + P + lit + SWMsd) OWM, psn; Gpl -ów Pisz i bl; 1. ogp OW Szcz 
Mwsch i bl: u noju tag zavdy pot p¸eÅyno œÌo Naglady Olsz, p¸eÅyne opæuçgnoñæ to 
povúoºa, jo Pañska Wola Gi¿, puœñi pšôo¬i po ññecku unterbet, tak× p¸eÅino co do 
spaña, co sÌjo na ñi Ryn Gi¿, ü to mu ludzie w ¿ytnych drábziach chorych w psierzynach 
przed kapelanij¹ zwozili W, Bar 40, L×toú do mne caúo Ÿime Braúam go ji pot pœeÅyne 
psn, Moje psierzyny só cyste jedwabzie, Dla cie lontrusie só za paradne psn IS LVII 
211, û pierzyna odspódna Resz Mr¹g Gi¿, podspódna Gi¿, spodna Resz «piernat»: 
truúzak, spodno pœeÞina Rzeck Resz; 2. «drób» Nidz E³k.  PG

pierzyneczka (Z + lit + SWMsd) Olsz Szcz, psn; dem i hip «pierzyna»: maúo 
pœeÅnecºe [do przykrywania dziecka] D¹brówka Pisz, Lichy pusog ³u dziéweczki, 
Kiedy ni mo psierzyneczki psn Stef I 104.  PG

pierzynka (Z + lit + SWMsd) OWM, psn; «pierzyna, te¿ dem lub hip; sp o po-
duszce»: co pšškræ to p¸eÅnka, a co pod gúove to poduska Swaderki O, na pœeÞinke œe 
obloèe povúoka Skajboty Olsz, púaôta pšÇe na ÌeÅnke Bukwa³d Olsz, jen¹ psierzynkê 
zrobziwa n× ty ma³y do kolebki Tu³awki Olsz, KF, So tam dla was i psierzynki puchowe, 
I poduszeczki so at³asowe psn Ma³ III 101, vezgúovŸe to jest pœeÅynka pod gúove, to jest 
maúa pšeÅynka Wymój Olsz, û pierzynka odspódna Mr¹g, podspodnia Pisz, podspód-
na Olc, spodna Olsz «piernat»: ÌjeÅnka spòdna, na ÌjeÅnka pšij¬e púaôta Gietrzwa³d 
Olsz.  PG

pierzysty (Z + SWM III) Pisz, lit bl; «poroœniêty piórami, pierzasty»: to œe zoìe 
pœeÅysta zìeÅyna, co pœura majo Hejdyk Pisz.  PG

pies (Z + P + lit) OWM, SWM II, psn; Gsg piesa bl, Dsg psowi Olsz Nidz, pso-
wiu O Olsz Gi¿, psoju Gi¿; 1. ogp OWM: pœes obraña obore, dòm Piasutno Szcz, stary 
pœes to je pœes, a mamuœa to je suka, a múody to sceñak [sc-, sic!] D¹brówno O, pœes 
sceka abo wyje, kot mñaúka Lesiny M³ Szcz, ze scekaño psu÷ rozuñe¾iœmy, ze üopce 
lu¬e tam œe zgruma¼ajo Zgon Mr¹g, psa‹i to tylko polowaúo œe na kacºi i kuropat÷y 
as miœ¾i÷ca pšiset Miko³ajki Mr¹g, ü da¾i – psy urva¾i... [na zakoñczenie opowieœci] 
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Bredynki Resz, ü ja œe¼a w domu jak Ìes na úañcuôu Dajtki Olsz, ü fraz pies komu 
nawali «ktoœ nie dostanie tego, na co liczy» bl: A wi muzikant byœe bra¾i talar Ale 
wòm je Ìes nawa¾i psn, ~ pies (kogo) wie «o czymœ, czego siê nie wie» Szcz Pisz: pœes 
go Ÿi, ja pañentam, za mojego üojca to tesem w woúi üora¾i i tesem taºe co ñe¾i, ale 
ñe moge Ÿe¬eæ Kowalik Szcz, ~ do psa starego «rodzaj przekleñstwa» Pisz i bl: co ja 
mam, do psa starego, gospodaÅiæ Orzysz Pisz; 2. «rodzaj wyzwiska» Olsz i bl: Nie bêdê 
nosi³a, eno ko³ysa³a, A na ciebie, psie u³taju, bêdê narzeka³a psn, Wis³a III 571, ¿ryj, 
ty psie, œlepego œledzia! psn Stef II 103; 3. «w cepach: element po³¹czenia dzier¿aka 
z bijakiem»: na ¬erzoku obúuncek, na ijok jes kapa skuÅana, na to pšyj¬e jesce guzva 
i pœes Piwnice Wk Szcz; 4. «klin u kosy»: pœes – maúy k¾iñik Piwnice Wk Szcz, SDGW 
s. 22; 5. pl «tylna czêœæ sañ dwuczêœciowych» bl, SWM II s. 59.  DK

piesek (Z + P + lit + SWM I, II, IV, XII, SDGW, Fal PST, Kult MW MP, RD) 
OWM, psn; 1. «pies w zn 1, zwykle hip lub dem» OW Szcz Pisz Olc i bl: pšet šfñe be¬e 
gotovano spcjalñe, to us i kuram ostañe, to i pœeskoìi ostañe, to i kotkam ostañe Bzury 
Pisz, UAM, ºele pœeska ñe ôoæ Jeziorany Resz, òna s tego straôu wyÅuæiúa bes okno tyô 
pœesku÷ maúyô Olsztyn, ü [babcia] da³a serowego czasta dzieciom aby sobie robili i wyra-
biali [z] czasta g¹ski, kaczki, pieski Klon Szcz, P 5, 6; üü pejor «o donosicielu?»: jek po 
polsku mu‡iú, to do œæany i zaras Ìistol, tak te Ìesºi na stronaô potsúu¸iwa¾i GryŸliny Olsz; 
2. «drewniany przyrz¹d do zdejmowania butów z cholewami» Szcz Mwsch; 3. pl «snopki 
s³omy uk³adane w najni¿szej warstwie dachu» Gi¿ Pisz E³k Olc: na pocontek pšy¬e deska, 
na tu deske œe kúa¬e take ze súomy p¸esºi Gawliki Wk Gi¿, na te pesºi pššy¬e Åont súomy 
abo tšæiny ib, Ìesºi – taºe maluœºe snopºi, potem pšy¬e súuma, potem ôlust Lisy Pisz; 
4. «w warsztacie tkackim»: a) «ko³o zêbate, za pomoc¹ którego obracany jest nawój» 
Olsz Gi¿ Pisz E³k; b) «klin do zatrzymywania nawoju z osnow¹» Gi¿ E³k: pœesek, co vaú 
zatima Grabnik E³k; 5. zwykle pl «tylna czêœæ sañ dwuczêœciowych; te¿ o ca³ych takich 
saniach» Resz Szcz Mr¹g Gi¿ i bl: ºedb ôæaú kawaú wo¬iæ, to muœi pœesºi pšipœoñæ 
Rudziska Szcz, suºi, a ñe to pœesºi, suºi do dÅewa, jeden nazwaú suºi, jeden pœesºi se dwuô 
tejlu÷ Polska Wieœ Mr¹g; 6. pl «paliki pionowo osadzone w p³ozach sañ» Szcz Mr¹g: 
nasad na pœeskaô stojo, a pœesºi so wbudowane ÷ púusºi Wystêp Szcz; 7. pl «o ma³ych 
kawa³kach drewna u sieci»: ºaññe casem i s cegúy, ted te ln do æòçgññæa, taºe klocºi, 
cob ruvno œeæ súa, to Ìesºi Wejsuny Pisz.  DK

piesenka zob. piosenka.
pieski (Z + PJPAN XLII) O Szcz Mr¹g; 1. a) «groŸny, nieprzyjemny»: ona ma 

taºe Ìesºe spojÅeñe, ale ona ¾iôo ñe jes Œciêciel Szcz; b) «okropny, wstrêtny»: brda, 
to taka pœeska brda [odp. na pyt. o nazwê gadu³y] Polska Wieœ Mr¹g; 2. «o grzybie: 
niejadalny» Paw³owo O, PJPAN 110; 3. pieski rumianek O Szcz zob. rumianek.  DK

piesnka zob. piosnka.
piestowaæ zob. piastowaæ.
piestun «piastun» W, SWarm 110.  MK
piestunka (lit) W, psn; «piastunka, niañka»: ³ostaziwa dzieci z psiestunk¹ ji pó-

dziewa do teatru Tu³awki Olsz, KF.  MK
piesuleczek psn; hip «pies»: Siekiérka mu wzianto, £ogónek ³ucianto: Nie jéd¿¿e 

ty, psiesuleczku, W ³uroczyste œwanto psn Stef I 125.  DK
pieszaæ siê «?»: Tam Prusacy sie psiesajo Pocenstunek dobry dajo psn IS LXXIV 

260.  PG
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piesznia, pieœnia (Z + SWM X) Resz Szcz Mwsch; -sz- Gi¿ Pisz, -œ- Szcz Mr¹g 
Gi¿ Pisz E³k i uogólnione w SWM, -- Resz Gi¿ Pisz; «narzêdzie do wybijania otwo-
rów w lodzie»: Ìešña to dure tako pšebŸiú N Guty Pisz, pœeœno do lodu – Ÿelazo taºe 
ji üostre i tšon taºi pšypasowano Paprotki Gi¿, to rib z×gúus, to ted ÷púno do gur 
beúºem i ted dure wtñe tako Ìeño i wŸoñæ Rybical Gi¿.  PG

piesznisko «trzonek pieszni»: a do reçku÷ ujñeñæo drewno, co moÅno raÞno 
tšmaæ – to p¸eñisko Rybical Gi¿.  PG

pieszo (Z + P) Olsz Szcz Gi¿, psn; ogp lok. jw. i bl: ojæec ñe daú mu p¸eœo iœæ, 
tam Ìaôy bú æešºe Or³o Gi¿; na pieszo (Z) Olsz Gi¿; «piechot¹»: pšišúa na Ìešo do 
domu, to fšistºe šby od domu búy preè Ró¿nowo Olsz.  DK

pieœciæ ogp: Downi, gdym sia ³obudzi³a, Droga matka mnie psieœciu³a, Czule dziec-
ko swe œciska³a I do psiérsi przytula³a psn Stef II 113.  MK

pieœciæ siê «nawzajem okazywaæ sobie gestami, dotykiem itp. mi³oœæ, czu³oœæ, 
tkliwoœæ»: ch³opak z dziewczyn¹ tamój siê pieœci psn IS LX 220.  MK

pieœcide³eczko hip «o czymœ wymuskanym, przygotowanym szczególnie staran-
nie»: ü Jeœæ mu ³ugotuja, Gómbka ³uca³uje, £uœciela ³ó¿eczko, Jek psieœcide³eczko psn 
Stef III 49.  MK

pieœcieñ zob. pierœcieñ.
pieœcionek, pieœcionkowy zob. pierœcion-.
I. pieœnia, pieœñ (Z + P + lit + SWM VIII) OWM, psn; pieœnia OWM, pieœñ 

O Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k i bl; Asg -¹ O Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc i bl, -ê Pisz, 
NApl -e OWM, -i Olsz Mzach Pisz E³k i bl, Gpl -ów O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl 
(-i Olsz Nidz Mr¹g); «utwór muzyczny z wierszowanym tekstem o ró¿nej tematyce, 
przeznaczony zwykle do œpiewania; piosenka, œpiewka, te¿: sama melodia lub sam 
tekst»: üuñi fsyscy za ñim s¾i i spœeva¾i pœeœñu s kancjonaúu Zdory Pisz, naša b×pka to 
òna by zaœpœevaúa pesñi po var‹isku Wymój Olsz, jeg¾ijo jest, tedy œfecºi zaœfecone, 
Ìeœñi godne œpœevane, podarunºi pot jeg¾ijko poúoÅone Klebark Wk Olsz, Ÿecora‹i to 
ôo¬iúy kobŸety s koúka‹i, to u jednego, to u druèego pšendúy len i špševa¾i mazursºe 
pšešñi Narty Nidz, zabacyúam jakò pœeœñò œp¸ewa¾i, po¬eçka Bogu do pseñicy, to 
do groôu Zdory Pisz, Ró¿ne psieœni nócili: £o Adamnie, co bu³ w raju, I ³o œwantam 
Mniko³aju, Co po œwecie rejzowa³ psn Stef III 85, udyôterovaú pšeœñ nabozno i zagraú 
mu na skšipkaô £ajs Nidz, ve mši œfanti i pši ñeœañu Åarôu na smantoš grano na tròmbaô 
pœeœñi Åaúobne Sz¹bruk Olsz, KN III 213, tom zañeœ¾i [plon] do dwora, do panst÷a, 
to buú pon i jimoœæ i mò‡ji¾im tako Ìeœñ, co pasowaúa do tego ‡onka Kajkowo O, 
tancova¾iœmy p¸eÖkñe Ìjysñe poìe¬e¾i Gietrzwa³d Olsz, ü czasem pjeœñ mi³oœci p³ynie 
Skomack Wk E³k, PME XIX 106; ü pieœnia, pieœñ godna, godowa, koœcielna, nabo¿na, 
pobo¿na, ¿a³obna, wieczorna.  UDK

II. pieœnia zob. piesznia.
pieœniaczka «pieœñ (hip?)»: íek s koœæoúa pšiíeôali, to nabozñe graúa, pœeœñocke 

graúa Maruzek O, KN II 59; por. pieœnieczka.  UDK
pieœniarz «autor lub wykonawca pieœni»: Na czeœæ tych pieœniarzy z ludu Com 

zebra³ zapisa³, Utworzy³em pieœñ niniejsz¹ Ja – Lengowski Micha³ psn IS LI 190.  UDK
pieœnieczka, pioœnieczka «piosneczka»: Wl×s kotek na púotek, Ockòma mrug×, 

Pœeçkna to pœeœñecºä, Ale ñedúuèä psn, A Nichá³ Kajka, ten wziele nie gádá³ Bo üon tó 
psioœniecke uk³ádá³ psn, LitLud 83; por. pieœniaczka.  UDK
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pieœñ zob. I. pieœnia.
pietrola, pietrolia zob. petrol.
pietrula zob. petrol.
pietrulka zob. petrolka.
pietruszeczka psn; hip «pietruszka»: ko³o ³ogródeczka roœnie pietrusiecka psn IS 

XLV 169.  MK
pietruszeñka psn; hip «pietruszka»: wko³o ogródeñka roœnie pietruseñka psn IS 

XVII 482.  MK
pietruszka (Z + lit + SWM XI) OWM, psn; ogp: vaÅvo taºe, te buraºi èervune, 

mar¸ef, cbula, pœetruška, kòlrab Sz¹bruk Olsz, Ìetruska to tlo do zupy b´eÅu Zgon 
Mr¹g, SWM XI s. 102, ü Ìetrusºa f kazd griôt [o kimœ wtr¹caj¹cym siê we wszystko] 
Ogródek E³k.  MK

pietrz zob. pioter. 
piêcioletni ogp Tu³awki Olsz, KF.  DK
piêcioro «liczebnik zbiorowy odpowiadaj¹cy liczbie 5»: potm jek ten ojæec œe 

dru´i ras oÅeñiú to búo Þle, bo vÞuú pœñæoro ¬eæi D³u¿ki O, UAM, ý ³u moji szw×gier-
ki maj¹ psiêciorga dzieci Tu³awki Olsz, KF, przs. ryb piêcioro, a zupy jezioro bl, LitLud 
XVII 102.  DK

piêæ (Z + P + lit) OWM, psn; forma piêæ te¿ w odniesieniu do mê¿czyzn; 
pi¹æ(-) Olsz Szcz Wêg Pisz E³k; G piêci Olc, pi¹ciuf Wêg, GL piêciuch Gi¿ E³k, 
I piêtoma Olsz; ogp OWM: pššš¾i ñeznane p¸eñcu, stuka¾i v okna U¿ranki Gi¿, 
i tedy by¾i zakopane muj i Ìeñæ zoúñeÅy, i aúka s curko Mr¹gowo, ja ‹aúam, pañi, 
sfoiô jedenaœæe, pœiñæ curkuf so prec Tuchlin Pisz, kultvator – na koúkaô z zem-
ba‹i, mñejš to mñaú pœeñæ, Ÿäçkš œedem N Wieœ Ostródzka, jek pœeñæ lat lezy, 
to vypocñenta rola Kot Nidz, jo s pœeñæ ‹inut otpocne Mazuchówka Gi¿, matka 
to moja ziúa oœem¬eœont i p¸eñæ Bartki Nidz, ~ f kopañke zaèyñiæ troôa droÅÇy, so¾i 
i vody, œtyry do pœeñæ go¬in ma ºisaæ Purda Olsz, ü ôoæ pœenæ razy na ¬eñ muœi muŸiæ 
„¬iñ dobry” Zdory Pisz, û piêæ ¿y³ek Resz zob. ¿y³ka; piêæ (Z + lit) O Olsz Mr¹g 
Gi¿ Pisz, psn; «piêcioro»: eœæoro [dzieci] naúam: ti ôúopci, ti ¬finºi, fisºe pœñæ 
škoúovane, jeden ne buú koúovan D³u¿ki O, UAM, ñe ôco puœæc, esce pojade do 
samgo starosty i bnde ôæaúa s p¸òñcòma ¬eæa‹i Pogorzel Wk Pisz, ~ taºem Ìeñ¬ 
¬ecam co ¬en bruk jeœæ dobšÅe Dobry Lasek Mr¹g; piêæ (Z) Resz Szcz Gi¿; «w dacie: 
pi¹ty»: búa Ÿemna na stuºi, a üot roku moÅe tyšonc ošemset tššÇei pšen to pššúa 
separacja Stryjewo Resz.  DK

piêææwierciowy «maj¹cy gruboœæ 1¼ okreœlonej jednostki – cala»: [deski] na 
gruboœæ æfyræcalove, puúcalove, calove, no i to fœo; Ìenææferæove to jesce Œwiêtajno Olc. 
  DK

piêææwierciówka «o desce maj¹cej gruboœæ 1¼ okreœlonej jednostki – cala»: 
calò÷ºi, tšyæÀercòfºi, ÌeñæcÀercò÷ºi, a ted pšido o÷te bale od dwòô ca¾i az do Ìeñæu 
Miko³ajki Mr¹g.  DK

piêædziesi¹t (Z + lit) OWM i bl, psn; -dziesi¹t te¿ w odniesieniu do mê¿czyzn; 
 pi¹æ- Gi¿; I piêædziesiêtoma Szcz; ogp OWM: tu byúo po p¸eñ¬esònt ñeskalñikòf 
Myszki Pisz, gnši mnelim striÇešèi i Ånci, kaèkòf s pšnÇešònt, kokošòf tš s pšnÇešònt 
Barczewo [St Wartembork] Olsz, Stef JPW 61, zaúuš ty œe z ñim o pœen¬eœont ma-
rek, to ‹i te dva¬eœæa marek oddaš, a tšy¬eœæi zarobŸiš Gardyny Nidz, ñe opúaæi mu 
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œe f stan maúÅeñsºi v¾iœæ, Ìeñæ¬eœont lat beñ¬e ‹aú na vÅeœña Gady Olsz, ü jekem 
doæoçgne¾i do bšÅega, bú taºi sum üot penîeœont ºilogramòf, taºi üot centnera ænšºi 
sum buú Pasym Szcz, UAM; ~ taºgo bdúa ñe ‹¾i pšet pœñ¬eœunt, pšet šœ¬eœunt 
lot Kajkowo O, UAM; w liczebnikach wielocz³onowych: ôto byú pœen¬eœont Ìeñæ, to 
muœaú na wojne jiœæ, a jo ñe brukowaúem, takem ‹aú scynœæe Zameczek Mr¹g, to 
dostañe kartoflu[f], moÅe z jedngo morgu pšn×mñej dvasta Ìjñ¬eœunt cntnäruf, tšista 
cntneruf Kajkowo O, UAM; piêædziesi¹t (Z + lit) Szcz Gi¿; «piêædziesiêcioro»: to 
biúo s peñ¬eœònt ¬eæu÷, dwa raz n¦a ¬eñ-m ôo¬i¾i do oadu i po oé¬e Narejty Szcz, KN 
II 60; piêædziesi¹t «w dacie: piêædziesi¹ty»: jek tutaj byúa ta œfecka vojna f to tyœonc 
eœæset Ìjn¬eœon[t] i šostym to fšystko byúo zñišèone Tyrowo O.  DK

piêædziesi¹ty (Z + lit) W Mr¹g Gi¿ Pisz; ogp: úostat¦nros úugoœæuú úu œebŸe 
pœelgÅimóf z Uo¬i, co to v zešúam roku pšiíeôali do Gèfoúda na pœan¬eœònto roèñica 
úobíaŸaño Sz¹bruk Olsz, KN III 212, ü m im to pšmu‡i¾i i woÞi¾i to dÅewo az do 
marca Ìeñîeontgo roku Miko³ajki Mr¹g.  DK

piêæletni «maj¹cy piêæ lat, piêcioletni»: Ìjeñæletñi küòñ N Wieœ E³cka.  DK
piêænaœcie «piêtnaœcie» Bredynki Resz.  DK
piêæset (Z + lit) O Olsz Mzach Gi¿ Pisz Go³d, psn; G pi¹ciuset Olsz; ogp: funt 

búo p¸ñcet gram u nos Kajkowo O, UAM, ubespœecuny jes na tysónc p¸encet, a ja 
b go za œter ñe oddaú Wykno Nidz, ta ‡e stoji dop¸eru Ìjeæset dwaîeœæa i p¸eñæ lat 
Rybical Gi¿, ~ mñasteèko, lu¬uf moÅe buúo Ìiñæset Liwa O.  DK

piêknide³ko «drobna œwiec¹ca ozdoba, b³yskotka»: na kermaœe pšedavali v bu-
daô rozmaíite pœaçkñideúka – broški, p×æùrki, œfycùnce ketki do zygerkùf, fšistko íek ze 
zúota W, SWarm 110.  KS

piêknie (Z + P + lit) OWM, psn; 1. «bardzo ³adnie, zachwycaj¹co; przyjemnie; 
o pogodzie: s³onecznie» OWM: klep¸isko byúo pœeçkñe udekorowano U¿ranki Gi¿, mi 
mò‡i¾i koçkòl na to; ºed uÅeñeje – ma taºe strònce; üon kœæe tak p¸eçkñe Mr¹gowo, 
zoœija wgŸizduje tak pœeçkñe Ko¿uchy Pisz, ¬eæuk, ¬ecko to pœçkñej Giêtkie Pisz, ü pššes 
caúy t¼eñ jest Ìeçkñe Pisz; 2. «nale¿ycie, odpowiednio, dobrze» OW Wêg Pisz E³k i bl: 
sin do èasu zdaña mu gospodarst÷a z matkò bar¼o Ìeçkñe zú w zgo¬e i spokoju Hejdyk 
Pisz, Poìadajo lu¬e, Åe ja malovana A ja ot sfej matºi Ìeçkñe vyôovana psn, œiúe cúo-
´ek jus pšezyú i pœeçkñe búo i dobÅe, zeby ñe te wojny N Wieœ E³cka; üü «grzecznie, 
wdziêcznie, uk³adnie» W i bl: psiêknie podziêkuj twojemu p×tkozi za podarunki Tu³awki 
Olsz, KF, Nie daj ch³opcu gêby, Choæ ciê piêknie prosi psn, Wis³a III 570.  DK, KS

piêkniuchny psn; ekspr «piêkny w zn 1»: Taºi maluôny jako i jo, Taºi Ìeçkñuôny 
jek lelujo psn.  DK

piêkniuluchny ekspr «piêkny w zn 1»: A su w D³u¿cu psiekniuluchne, Majo licka 
jaœnieluchne Jek jo jedno poca³uje Siedem lot sie ³oblizuje psn IS CXII 335.  DK

piêkniusieñki ekspr «piêkny w zn 1»: A w Chabrozie [dziewki] psiêkniusieñkie, 
Maj¹ gombki s³odziusieñkie psn Sob 67.  DK

piêknoœæ (Z + lit) Szcz Pisz E³k Olc i bl; 1. «bycie piêknym, urodziwym, piêkno, 
uroda» Szcz Pisz E³k Olc i bl: Panna Marijo kompaúa sfygo Syna i jek ta zbujñicka üo-
bacyúa to p¸eçknoœæ tego ¬eæuntka, to proœiúa tej Panny, zeby pospoúu i jej syn œe kom-
poú Jagodne Pisz; üü «ozdoba, dekoracja» Szcz: taºe byúo postaìone dla pœeçknoœæi 
M¹cice Szcz; 2. «piêkny przedmiot» Szcz: ‹e daú jeden to pœeçknoœæ, muŸi: umko, 
maæe tu te pœeçknoœæ G³uch Szcz.  KS
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piêknota 1. «ktoœ bardzo ³adny, urodziwy»: ale maíù úadn× ¬yfèinka, taki 
pœaçknoti íešèe ñe Ÿi¬aúam W, SWarm 110; 2. «³adny, efektowny przedmiot»: æotka 
pšiŸozúa ¬eæom rozmaíite zab×fki, same pœaçknoti W, SWarm 110.  KS

piêknotka dem w stos. do piêknota: 1. w zn 1 W, SWarm 110; 2. w zn 2 W, SWarm 
110.  KS

piêkny (Z + P + lit + SWM VI) OWM, psn; sup na- OW, naj- Nidz i bl, ý GLsg 
f -é O i bl, Asg f -ê Nidz, Lpl -éch bl; 1. «urodziwy, bardzo ³adny, wzbudzaj¹cy zachwyt; 
o pogodzie: s³oneczny» OWM: [ôúop] poŸedaú, Åe ben¬e f kumotry taºi pœeçkny múo-
¬an Stryjewo Resz, perúy, paæurk buštynowe [bušt-, sic!] i ješèe pœeçkñejše korale Gady 
Olsz, to jest pœeçkno pœosenka, to je fejn pœeœña Smolonek O, bú p¸çkne, súunecne dña 
Ka³êczyn Szcz, UAM, j×jka kraœi¾i, jak Ìeçkny cas to w ogrutkaô ôowa¾i, a jak traÀiú, 
co œñek, mrus, to ñe NiedŸwiedzi Róg Pisz, ü iron. Jedan korek, drugi bót, Mnia³a baba 
psiankny chód psn Stef I 235; 2. «dobry gatunkowo, dorodny, okaza³y» O Olsz Nidz 
Gi¿ Pisz Olc i bl: œ æankÜô mñiæi tka¾i pœaçkne púùtno, a s klòçkrùf tka¾i mñe¸i, púaôti 
Bart¹g Olsz, KN II 53, ja Ÿi¼e to p¸eçkno krowe Krzy¿any Gi¿, gaj to jest pœeçkny las, co to 
Çewo be¬e oÌeleçgnowane, ÷šysko ÷ poÅòntku opæente Wierzbowo Nidz, ma Ìeçkne won-
sy £upki Pisz; 3. «taki jak nale¿y, odpowiedni, dogodny»: jest to dobra ksi¹¿ka i piêkny 
podarunek GazOlsz XXIX 12, mój dom by³ na psiêknym miejscu, dicht ko³o gasthausu 
i na pocztê niedaleko, i koœció³ blizko G¹ski Olc, P 6, 5; 4. «chlubny, zaszczytny» Olsz i bl: 
Szeœdziesiont lot staroœæ prawa Siwe w³osy, pœienkno s³awa psn IS LVIII 215, chto mna³ 
swój p³ynknie tyto³ po roddzycach, napszyk³at Szcepanskie Szczêsne Olsz, P 2, 23.  DK, KS

piêkulnie ekspr «piêknie w zn 1»: I przyszed do nich m³odzieniec, Ja sama nie 
wiem skund ón jest, Sliczniuchnie, psienkulnie ubrany psn IS DXCVIII-III 70.  DK

piêœæ (Z + lit + SWMa) OWM, psn; NApl -e OWMzach Gi¿ Pisz Olc i bl 
(-i Resz Szcz Pisz Olc), Gpl -ów Nidz; ogp: jäk takeœ vŸúa cgo rçko, to gaæ daúa, 
a jäk zamkñento to p¸eœæ Turówko O, pœeœæami œe vygñeæe [chleb] na blaôy M¹tki 
Olsz, ale œ‹eræ mu pogroŸiúa Ìeœæo – zackaj t zdrajca – Þeœ me osukaú Gardyny Nidz, 
ü dostaú šmat pœeœcòf na gúove Jab³onka Nidz.  MK

piêta (Z + lit + SWM IX, XII, SWMp, SDGW) OWM, Kult MW JW, psn; Gpl 
-ów Gi¿ (-Ø O Pisz); 1. «najszersza czêœæ klingi kosy od strony kosiska» OWM: Ìenta to 
jest üot koœiska, co œe kosa zacyna, a co do koœiska pšy¬e to üuôo Zameczek Mr¹g, pœnta 
co pš drewñe jes Paprotki Gi¿, to tššeba pœentu pššitšeæ, a cup puœæiæ, to œe ted utñe ru-
vno Hejdyk Pisz; 2. «tylna czêœæ stopy» OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: ôto je najlepšym 
stšelcem na sfeæe? co f Ìenty celuje, a v nos trafi Ornowo O, zag. co to jest, co ma dwa 
g³owy i sztéry psianty? [ma³¿eñstwo] psn Stef RD 72, ü fraz pod piêt¹ euf. «w pogardzie, 
w lekcewa¿eniu»: m×m ciê pod psiêt¹ Tu³awki Olsz, KF; 3. «tylna czêœæ buta» OWM: 
korºi – to taºe prostane, co f tle Ìjent ñi ma Bredynki Resz; 4. «p³óz p³uga, sp rad³a, 
te¿: tylny koniec p³ozu» O Olsz M i bl: otkúadñica, bo ona to Ÿem otkúada, a ÷ tle to 
Ì¸enta Snopki Pisz, Ìenta to kole tej zo¾i, to je tedy tag gruej zroona, to mu‡o co Ìenta 
Wipsowo Olsz, SWM IX s. 37; 5. «skrajna kromka chleba, przylepka» Nojdymowo 
Resz, SWMp 121.  KS

piêtka (Z + lit + SWMp, SDGW) OWMzach Olc; 1. «skrajna kromka chle-
ba, przylepka» OWMzach: pœntka abo skrajka [odp. na pyt. kwest.] Stryjewo Resz; 
2. «najszersza czêœæ klingi kosy od strony kosiska» W Olc; 3. «p³óz p³uga» Borawskie 
Olc, MAGP I s. 51.  KS
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piêtnastek «o okreœlonej iloœci zmotanej przêdzy?»: p¸ntnastek – 15 pasmuf po 
15 ñiæi f paœñe Bogacko Gi¿.  DK

piêtnastka «o p³osze do piêtnastu pasm osnowy»: do cieñszego [p³ótna] mo¿e siê 
nadawaæ i „piêtnastka”, i „szesnastka”, i „siedemnastka” bl, SWM IV s. 127.  DK

piêtnasty (Z + lit) O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿, psn; ogp: ted od marca pšñ¬e 
z×k×s, ot p¸entnastego marca, bo una do æe¼b œe zro Rybical Gi¿, Pietnasta marchew 
skrobzie A szesnasta le¿y sobzie psn IS LXXXV 297, ü to krolovo, ja jo poznaú, pañe, 
v Olstnku roku p¸entnastgo Bartki Nidz.  DK

piêtnaœci, piêtnaœcie, piêtnaœæ (Z + P + lit) OWM i bl; piêtnaœci E³k, piêtnaœcie 
OWM, piêtnaœæ Mr¹g, zapisy nierozstrzygaj¹ce formy N O Olsz Gi¿ Pisz; -naœcie te¿ 
w odniesieniu do mê¿czyzn; ogp: Ìntnaœæe ‹i¾imetrò÷ to je najtñejsa deska Miko³ajki 
Mr¹g, moje zboÅe búo dva mtr Ìjetn×œæe cntmtruf vsoºe Kajkowo O, UAM, 
f kopé seŸ¬eœïÑt, puúkopek tš¬eœæi, a mndel ma pœntnaœæe Szczytno, to tšš ¬efcaºi 
tam búy, jedno stare, moze ñaúy po p¸etnaœæe lat Jab³onka Nidz, jus pœentnaœæe lat üun 
stary Wojnowo Mr¹g, ü ñisko tutaj pššy¬e taka desecka moze ot pœetnastu centmetro÷ 
serokoœæi Gawliki Wk Gi¿, ¬fcna ot Ìentnastu l×t, cy od dvu¬œtu to ¬fcna Tuchlin 
Pisz, ~ pšdò i múode ¬eæi, taºe ¬eæi ot èternoœæe lot, ot Ìtnoœæe lot Kajkowo O, UAM; 
piêtnaœcie (Z) O Olsz; «piêtnaœcioro»: jo pœerf muœoúam pracovaæ z ¬eæoma, bo 
‹jaúam iô pœentnoœce – œetum synof a fšyscy Åyjo Kraplewo O; piêtnaœcie «w dacie: 
piêtnasty»: tišunc ošemset tššnaœce ctrnašæe i p¸entnaœæie to še zebra¾i i vojne zrobŸi¾i 
s Napo¾jònem Gawliki Wk Gi¿; por. piêænaœcie.  DK

piêtro (Z + P) O Olsz Mzach Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz, lit bl; wg SWM I nazwa niezna-
na; -¹- Wêg Gi¿; Gpl piêtrów Szcz; 1. «ka¿da z kondygnacji budynku powy¿ej parteru» 
O Olsz Mzach Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz i bl: p¸ntro to jes taºi druèi, ºedy jes budynek dwup¸en-
trowy to jes druèe p¸entro Miko³ajki Mr¹g, pœontro jak juš na druèi štok œe ÷ôo¬i Gawliki 
Wk Gi¿, trep, to œe i¬é na pœontro ib; 2. a) «o strychu»: pœentro to je gura Gady Olsz; 
b) «o rusztowaniu nad klepiskiem»: pœntro to ÷ stodoúaô jncyj So³tmany Wêg.  PG

pijacki «taki jak u pijaka»: zar× po twojem psijackiem nosie zidaæ, co ty gw×³t 
psijesz Tu³awki Olsz, KF.  MK

pijactwo «pijañstwo»: chodŸ do domu, doœæ tego psijactwa Tu³awki Olsz, KF.  MK
pijaczka «kobieta, która na³ogowo pije alkohol, upija siê»: üun ‹jaú koite 

Ìijaèºe i üona mu potem umerúa Wojnowo Mr¹g.  MK
pijaczysko (P + SWMc) Olsz Mr¹g; pejor «o pijaku»: pijaczyskiem nie by³ ten 

kowal, wiêc z buteleczki poci¹gn¹³ tylko skromnie zawsze Dywity Olsz, P 4, 18.  MK
pijaæ (Z) O Nidz, psn; praet 1sg ja pija³a bl, 1pl pijalim bl; «zwykle w odniesieniu 

do wódki: piæ czêsto, stale»: Ñe ta æemna nocka Jeno goÅaúeèka Bo ja jo Ìijaúa Jako 
ñe ¬eveèka psn, Dejze Boze docekaæ dobry matki syna Co by me nie bzija³, gorza³ki nie 
psija³ psn IS CXII 335, garºi to my moìiva tak na te i co kave œe Ìija Tyrowo O, ü fraz 
gulasz pijasz bl zob. I. gulaæ w zn 1.  DK

pijak (Z + P + lit + SWMc) OWM, psn; Npl -ki W Nidz Gi¿, -acy Olsz; ogp: 
stašÅ MazuÅi to lub´e¾i p¸iæ, o, okropne p¸ijaºi i dobšÅe Åli [karczmarze] U¿ranki Gi¿, 
i¬e p¸ijok do zòny Pisz, grduk, ôto ma duz, to pœijak [odp. na pyt. o grdykê] Ró¿yñsk 
Wk Pisz, to buú jeden w Waúaô, kawaú pœijaka Jab³onka Nidz.  MK

pijanica lit bl; pejor «o pijaku»: pijanico! oszalejesz! nieustannie w gard³o lejesz 
GazOlsz XXIX 76.  MK
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pijanie psn; «pijatyka»: Gulañe pœijañe to fšystko v naúogu, Peñuncºi f ºešeñi, 
zapomñaú o Bogu psn.  MK

pijany (Z + P + lit) W Szcz Pisz, psn; «zamroczony alkoholem, upojony»: nie 
zesz³o pu tygodnia, a psiják znów jidzie z mniasta psijany W, Stef OK 9, ü jak my wy-
chodzili wecor na powietrze, to bylismy tak jak pijani, same nogi s³y w bok i siê cz³owiek 
bujno³ w bok Klon Szcz, P 5, 55; po pijanemu ogp: no, Janku, eno sukaj dobrze, a nie 
po psijanemu, boby ci muzyka nie zagra³a bl, Ma³ III 138.  DK

pijañstwo (Z + lit) OW Szcz Pisz i bl; 1. «na³óg upijania siê; picie alkoholu» 
W Szcz i bl: gdy pijañstwa nie przestaniesz, wnet delirium dostaniesz GazOlsz XXIX 76, 
Mazury s¹ dobrowolne ludzie, ale kieby ich odzwycaiæ od gorzá³ki i pijañstwa Szcz, Bar 
52; 2. «pijatyka, libacja» O Olsz Pisz: jene opôo¬i¾i z muzko, s tañcem, s pœijañst÷em 
as œe poi¾i, a dru¼i to z mod¾it÷o NiedŸwiedzi Róg Pisz, wypra¿ili du¿o uczte i du¿e 
ps·ijanstwo Purda [D] Olsz, BWM 48.  MK

pijara pejor «o pijaku» Nidz, KN V 248.  MK
pijatyka (Z + lit) Olsz Nidz; ogp: w czasie ty psijatyki w karczmnie siê pobzili 

Tu³awki Olsz, KF.  MK
pijawka (Z + lit + SWMa, SWMp) WM; 1. zool. ogp Olsz Mzach Mr¹g Pisz 

E³k: my nazyva¾i mušle na te p¸ijafºi, oñi jus opuœci¾i sfojò skorupe [te ludzkie (dopi-
sek eksploratora)], ale òñi pevno s pocòntku tez by¾i v jaºej oôroñe, f taºej skorupce 
Zgon Mr¹g, d×j sobzie psij×wºi przystaziæ to ciê nie bêdzie g³owa bola³a Tu³awki Olsz, 
KF; 2. «czêœæ kosy, za pomoc¹ której przymocowuje siê klingê do kosiska» Mr¹g 
Gi¿ Pisz: üuôo [u kosy], to üuôo ma pœija÷ºe, ta pœija÷ºa tššima ÷ koœisku, zeb ona 
ñe ñaúa tej pœija÷ºi, ten Ìerœæeñ b ne stšmaú, ona ma na to to name p´ija÷ka, ze 
ona œe tšima f tm koœisku tak jak pœija÷ºa kole cúeka Kosewo Mr¹g; 3. «w ¿arnach: 
kawa³ek drewna z otworem, w którym osadzony jest dolny koniec mlona» Babiêta 
Mr¹g, SWMp 144; 4. «grdyka» W: grduk to jest co tak na šyji vystaje a pœijafka to je 
to samo, bo to vejæe – ºedy œe pœije to bes ten grduk abo bes to psijafke muœi Bredynki 
Resz, SWMa 32.  MK

pijka hip «kotek»: naš× piíka znùf miš zúapaúa W, SWarm 110.  MK
pij pij; formê has³a i definicjê powtórzono za SWarm; «g³os przywo³ywania 

kota» W, SWarm 110.  MK
pijus (SWMc) Olsz Szcz; pejor «o pijaku».  MK
pik «karta do gry oznaczona czarnym sercowatym listkiem»: aleœ mu dobÅe tam 

pikam potgr×ú W, SWarm 113.  PG
pika (Z + lit + SWM X) WM; Gpl -ów W; 1. «narzêdzie do wybijania otwo-

rów w lodzie» Olsz Nidz Mr¹g Wêg Gi¿ E³k Olc: to majo taºe Ìiºi Åelazne [odp. na 
pyt. kwest.] Siedliska Gi¿; 2. «rodzaj broni» W Szcz: jak pšyleæe¾i, to s taºi‹i Ìika‹i 
i Ìoruny Ñemcy, i my pouæeka¾i ôyc v Åito M¹cice Szcz.  PG

pikelus zob. pikulus.
pikieta lit bl, psn; «warta»: stoi u³an na pykiecie psn, Kolb 419.  PG
*pikling zob. peklin.
piklus zob. pikulus.
pikn¹æ; praet 3sg pik³o; fraz coœ kogoœ piknê³o «o czyjejœ dziwnej, zaskakuj¹cej 

reakcji, ktoœ zwariowa³»: woju pewnie coœ pik³o! Czy wy myœlita ¿e nasz lud siê beze-
mnie Kuby z pod Wartemborka i bez mojego gadania obejdzie? GazOlsz XV 190.  DK
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*pikolus zob. pikulus.
*pikowaæ «sadziæ m³ode roœliny?»: a potem bronujo i pœikujo, tak f popšek dúu-

zujo i rozmaiæe Wieliczki Olc.  DK
pikowy (lit) W; «o karcie do gry: oznaczona czarnym sercowatym listkiem»: 

šneí dov×ú mi krùla pikovygo W, SWarm 154.  PG
pikuls zob. pikulus.
pikulus (Z + lit + SWM VIII) O Nidz; pikelus Nidz, piklus O, pikuls O; 1. «postaæ 

przynosz¹ca prezenty z okazji Bo¿ego Narodzenia» O Nidz: mu‡i¾i Ìikulus pšijeôaú 
i ba‡i¾i œe we ‡iljo Ulnowo O, ba, nò ¬eæi cekajò na g´astke, bo pšija¬e Ìikelus, ́ e¼o, co 
jim còœi podarunkòf pšiŸeŸe Napierki Nidz; 2. «kolêdnik?»: te ôúopc vòns tu robÞi¾i 
soe ek na šfnta tutäj, tak e ustroi¾i za piklusuf D³u¿ki O, UAM.  PG

pila «pigu³ka» Szestno Mr¹g. (Nm Pille).  PG
pilaæ 1. «pilnowaæ, dogl¹daæ»: Pilajze tu kokosy Co ich kania nie sp³osy psn, Kolb 

rp; 2. «pieliæ»: A przed panem Krask¹ Zrodzi³o sie proso, Pila³a <jej> tam Gotlibeczka 
boso psn, Kolb 302.  PG, DK

pilagonia zob. pelargonia.
pilaki (SWM III) Gi¿ E³k Olc; «kaczêta».  PG
pilaszczki «fio³ki» Pustniki Mr¹g.  DK
pilcek (Z + lit) W; «grzyb»: latoœ je gw×³t pilcków Tu³awki Olsz, KF, û pra-

wy pilcek «gatunek borowika, prawdziwek» Bredynki Resz, MAGP XII m. 554. 
(Od nm Pilz).  PG

pilica (Z + SWM II) Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc; «przyrz¹d do obróbki œciernej, te¿ 
do ostrzenia metalowych narzêdzi, pilnik»: pœi¾ica to Þelazo gúatko roi Sucholaski 
Gi¿, okruçgúe pœi¾ice do okruçgúyô durò÷ ib, p¸i¾ica, co zoge üostšæ Zalec Gi¿.  PG

piliczka (Z) Szcz Gi¿ Pisz, SWM IX; «pilica, te¿ dem?»: p¸i¾icºi to sò kañæaste 
i púasºe, i üokròçgúe i tak wyglòndajò jäk nòs, rozma´ite so, ale to fœo p¸i¾icºi Orzysz 
Pisz.  PG

piliæ (lit) W, psn; «pilnowaæ, strzec; zajmowaæ siê czymœ»: èamu ñe pœiluúeœ 
Antùœka? Vnet bi œa dost×ú pot koúa! W, SWarm 110, ü nech k×¿dy psili swojego 
Tu³awki Olsz, KF, ü fraz piliæ swojego nosa «skupiaæ siê na w³asnych sprawach»: a ti 
pœil tfoíygo nosa i ñe patš na ñikogùí W, SWarm 110.  PG, DK

pili pili (Z + lit + SWM III) OMzach Pisz; «przywo³ywanie»: a) «kaczek» Szcz 
i bl: a na kacºi to Ìi¾i Ìi¾i Skop Gi¿; b) «gêsi» sp O Nidz Pisz.  PG

pilka; Gpl -ów; «pigu³ka»: pilkòf m daúa Miko³ajki Mr¹g.  PG
pilki pilki (lit + SWM III) W; «przywo³ywanie kaczek lub kacz¹t».  PG
pilniczek dem w stos. do pilnik: pœilñicºi puúokruçgúe, diôt okruçgúe, puúokruç

gúe, tšikañæaste Wielbark Szcz.  PG
pilnie (Z + lit) Nidz E³k i bl, psn; 1. «uwa¿nie, bacznie» Nidz i bl: A ºed ona 

mu po æiôu gruôa, To üòn p¸ilñe súuôa psn, Co wom teroz spsiéwaæ banda, Psilnie 
rozwo¿ojta psn Stef III 106; 2. «gorliwie» E³k i bl: A gdyœ przez ducha œwiêntego dziœ 
kostowa³ darów jego, Dzienkuj jemu pilnie psn IS XIX 482, Zaraz tañczyæ zaprzestali, 
Za grajkiem pilnie szukali psn IS XXVI 99; 3. «œpiesznie»: przs. Jerzego do chleba 
pilnie siaæ trzeba Kal 1894, 10.  PG

pilnik (Z) Szcz Gi¿ Pisz, SWM II; «przyrz¹d do obróbki œciernej, te¿ do ostrze-
nia metalowych narzêdzi, raszpla»: p¸ilñiºi to üokruçgúe, na poúy üokruçgúe, púasºe 
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D¹brówka Pisz, do tmpô nozcuf jest pœilñik potšebn Gawliki Wk Gi¿, ü i tedy vŸoú 
pœilñika i f to tam tšaskaú – to skri upada¾i f ten tam pulver i œe zapa¾iú £atana M³ 
Szcz.  DK

pilno «uwa¿nie»: IdŸ, gdzieœ siê spodoba, przypatruj siê pilno, Aza¿ niesczeroœci, 
ob³udy nie pe³no psn IS XLIII 169.  DK

pilnoœæ 1. «gorliwoœæ»: Duso moja gotuj sie, cuj, módl sie w pilnoœci, Aby z³a chwi-
la na cie nie przys³a w pryndkoœci psn IS V 454; 2. «?»: üòn mñe rozma´ito p¸ilnoœæ 
psuje Dryga³y Pisz.  PG

pilnowaæ (Z + P + lit) OWMzach Mr¹g Gi¿ i bl, psn; fut 1pl bêdziem pilnowaæ 
Gi¿; 1. «strzec czegoœ; dbaæ, troszczyæ siê; zajmowaæ siê, nadzorowaæ» OWMzach 
Mr¹g Gi¿ i bl: byúem zmusony pœilnovaæ jeŸora i kusovñikom koñec spravŸiæ Zgon 
Mr¹g, pœes paœe dòm, tera to pœilnuje Jedwabno Nidz, potem ta matka kšycaúa, ze ¾iôo 
Ìilnujo na te sfoje curºi, a te curºi muìo, ze noc taka dúuga, to usne¾i Gardyny Nidz, 
to Åòna p¸ilnuje, cob mñaúa kokoš, cob jojka bl Kajkowo O, UAM, jak ôto ma 
gospodarºe to jej p¸ilnuje Upa³ty Gi¿, na duÅyô maíùntkaô nat robotñikami stoíi zavdi 
špektùr i pœilnuíe, Åebi fšisci dobÅe robŸili W, SWarm 156, por. pilowaæ; 2. «przestrzegaæ 
czegoœ, zachowywaæ coœ»: Jak ¿eœ poœwiêcany Pilnuj swego prawa psn IS XXXVI 134; 
3. «pilnie pracowaæ» bl, Kolb 611.  PG

pilny (Z + P + lit) W Nidz i bl, psn; 1. «pracowity, gorliwie siê czymœ zajmuj¹cy» 
lok. jw. i bl: chyba dziecko, co ma dobry talant i mocno psilne jest, na³uczy sia tego 
wszystkiego W, Bar 42; 2. «niecierpi¹cy zw³oki»: przs. Idziego idŸ do sienia pilnego Kal 
1894, 14; 3. «baczny, czujny» bl: Bêdzie ciê Najwy¿szy mia³ na pilnym oku psn IS XL 
III 169.  DK

pilowaæ (Z + lit) W Mr¹g Pisz; imp 2pl pilujta W, praet 2pl pilowaliœta W; 
«pilnowaæ, strzec; dogl¹daæ»: ñe pœilovaliœta gaíœi; úùne vidostali œa z úogrodu i po-
úor¬ili kav×ú pšañici W, SWarm 110, to tedi te s·in·i psilowali. To najpierw ten stars·i 
psilowa³, to usnu³ i ten zieprsz pori³ Odoje Pisz, BWM 95, ºed krowe odñe, to pœilowaæ 
Lipowo Mr¹g.  PG

pilowaæ siê «uwa¿aæ na siebie, byæ ostro¿nym»: pœiluí œa, Åebiœ íekygo gúupstfa ñe 
zrobŸuúa W, SWarm 110.  PG

pil pil (Z + lit) W Gi¿; «przywo³anie kaczek lub kacz¹t»: na kack – pl, Ìil, Ìil 
Ryn Gi¿.  PG

pi³a (Z + lit) WMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl, SWM II; 1. ogp Olsz Mzach Mr¹g 
Pisz i bl: pšezaguje œe zago abo pœiúo Dziurdziewo Nidz, zmbi ot pœiú Paprotki Gi¿; 
2. «przyrz¹d do obróbki œciernej, te¿ do ostrzenia metalowych narzêdzi, pilnik» 
WMzach i bl: pœiúa to je do naÌiúowaña zembu÷ w za¼e Dziurdziewo Nidz, pœiúa to 
do ostššeña Fr¹knowo Nidz.  PG

pi³eczka dem w stos. do pi³a w zn 2 W, JP LXVI 94.  PG
I. pi³ka (Z) Olsz Gi¿ Pisz; ogp: ¾ist÷; klepºi t mu‡o – ale i ÷ Ìjiúºe grajo, 

÷ klepke – to jest to i to £êgajny Olsz.  DK
II. pi³ka (Z + lit + SDGW) OWMzach E³k, SWM II; «przyrz¹d do ostrzenia 

metalowych narzêdzi, pilnik, te¿: ma³y pilnik»: pœiúka to jest do ostšña Jab³onka 
Nidz, pœiúºi to te maluœºe do ostšena zaèi Sajzy E³k.  DK

pi³owaæ (Z + lit) OW Szcz Mr¹g Pisz; 1. «przerzynaæ, ci¹æ pi³¹» O Mr¹g Pisz: 
trtak, g¬e œe pœiúuje Pisz; 2. «obrabiaæ, wyg³adzaæ pilnikiem» W Szcz: pœilñik tako 
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pœiúe, co tz Ÿelazo pœiúuje Szczytno; pi³owaæ w u¿. rzeczownikowym w zn 1: koÞoúek 
do dšÅewa zagowaæ, p¸iúowaæ Rostki Pisz.  PG, DK

pi³owanie 1. «obrabianie pilnikiem, te¿: ostrzenie»: pœiúa do Åelaza Ìiúowano 
Barczewko Olsz, kañeñ òt pœiúovañò £ajs Nidz; 2. «ciêcie pi³¹»: kole p¸iúowaña [wió-
ry] Miko³ajki Mr¹g.  PG, DK

pina³ (Z + lit) Olsz; «podwójna wi¹zka przêdzy (obj. Zient Wieœ s³ rp)»: ¬äœanæ 
pasem – Ìinoú, pœantnaœæe pasem – putorak, dva¬eœæa pasem – úokeæ Godki Olsz. 
(£ac. binarius?).  PG

pina³ek «pina³»: taºe skrncone to Ìinoúek Unieszewo Olsz.  PG
pinek «o przetyczce»: lòn, a w lòñe ¬ura i ten pnek w ñej œe¬aú Guty Ró¿yñskie 

Pisz. (Nm Pinne).  UDK
pinonier zob. pionier.
pio³æ zob. pieleæ.
pio³un (Z + lit) OW Mr¹g; ogp: to ºed maæice ôto ma, to opašÅl tego pulwru ji 

wpæ to po÷olguje, ale m to pœoúun pašÅm, to jo taske üopašÅe Lipowo Mr¹g, pœoúun 
na Åoúundek Purda Olsz.  DK

pionek «pieniek»: w lesie zawadziu³ ko³am ³o psiónek W, Stef OK 22.  DK
pionier (Z) Olsz Mzach Gi¿; pijo- Nidz, pino- Szcz; Npl -ery Mzach; «¿o³nierz 

wojsk in¿ynieryjnych, saper»: jek wojna wbuôúa bú muj sn do wojska ÷æoçgñent do 
Ìjoñeru÷ kolejow¾ do Wdñin Ryn Gi¿, Ìinoñery – co mosty budujo M¹cice Szcz.  PG

piorun (Z + P + lit + SWM VI, XII) OWM i bl, psn; 1. ogp OW Szcz Mr¹g Pisz 
E³k Olc i bl: pœoruny bŸiúy, úyskaúo œa Pokrzywy Olsz, to üudeÅ p¸orun, tu w jedngo 
üudeÅúo, dwa krow mu zab´iúo Nida Mr¹g, gÅñi, pœorun tšas Wygoda Olsz, ü Jekby 
w niego psiorun trzasnó³, £ucieko bez b³ónia [kozak] psn Stef III 125, ü pœorun ognovy 
i Ÿimny vodovy Wipsowo Olsz, ü przen bañ¬e klòú i pœoruni sip×ú, úod dí×búòf bañ¬e 
viziv×ú na tgo, co te goŸ¬e nabŸuú N Kaletka Olsz, Stef JPW 26, ü fraz bodaj kogo 
piorun trzas³ O, pioruny zabi³y bl, pioruny zatrzas³y bl, ~ niech kogo piorun trzaœnie 
bl, jasny piorun trzaœnie E³k, ~ ¿eby kogo piorun trzas³ O Szcz Mr¹g, pioruny zabi³y 
bl «rodzaj przekleñstwa»: ºedy œe klñe, to juš: bodaj æe pœorun tšasú Szyldak O, Jako 
moje ró¿e w wianusku ogni³y, ¯eby ciebie Janku pioruny zabi³y psn IS XVII 449, ~ idŸ 
do pioruna Olsz zob. iœæ w zn 1; 2. a) «rodzaj wyzwiska» Gi¿ i bl: A tyœ to co, psiorunie 
co? Jek ci w gêbe wypalê, to jo zaraz zamkniesz, ty bl, Ma³ I 10; b) «epitet pejoratyw-
ny» O Szcz: jek ten Jitler pœorun tu pšyšet, on tu štrofaú zara, co tu po polsku muìi¾i 
Szyldak O; 3. pl «buty w ca³oœci wyd³ubane z drewna» bl (SWM XII podaje wspóln¹ 
lokalizacjê: pioruny, piorunki OMzach Mr¹g Gi¿ E³k); do pioruna «bardzo du¿o»: 
tok muœiva na úonce leÅyæ – a jo mom pracy do Ìoruna Dorotowo Olsz; piorunem 
«bardzo szybko»: z drevna i paÌjer, i ubrañe; v Ber¾iñe to vetkno [do maszyny] taºe 
štuºe jed¾iny, èy, èy, èy i Ìjorunem buksy vyôo¼om £ajs Nidz.  MK

pioruniak; tylko pie-; «o cz³owieku u¿ywaj¹cym przekleñstw»: to te mazursºe 
gòspodaÅe to tys taºe b¾ Ìeruñ×ºi [...] jek cúo´ek zÅe, jek cúo´ek duzo j, siúa j, to 
mu´i: jego jasn p¸orun tššaœñe E³k, UAM.  MK

piorunki (Z) Mzach Mr¹g, SWM XII (tu wspólna lokalizacja: pioruny, piorunki 
OMzach Mr¹g Gi¿ E³k); «buty w ca³oœci wyd³ubane z drewna»: muŸi¾i pœorunºi, ale 
tu ñe noœi¾i takô Jedwabno Nidz, to pœorunºi, to inac ñik ñe poìe no pœorunºi Babiêta 
Mr¹g.  MK
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piorunowy (Szyf AM) OM, lit bl, Kult MW AS; klin piorunowy bl, strza³ka pioru-
nowa OM i bl zob. klin w zn 2, strza³ka.  DK

piorunówka «rodzaj czapki»: [czapki] letñe, Ÿimove, Ìorunufºi koÅuôove, suºenne 
GryŸliny Olsz.  DK

piosenka (Z + P + lit + SWM VIII) OWM i bl, psn; piesenka O; Gpl -ów Resz 
Szcz Mr¹g; ogp, te¿ «pieœñ»: zn×sz ty tê psiosenkê ³o Maæku? Tu³awki Olsz, KF, za-
bawziem siê w zmyœliwanie piosenek, ale takich, zeby melodia by³a edna i ta sama bl, 
Ma³ I 14, plòn pœosenºi úadne spœewa¾i, tak p¸eçkñe opôo¬i¾i, p¸êçkñe korune zrob´i¾i 
U¿ranki Gi¿, b¬e ôojinka zaœfecòna i tedy bdë fsyscy œp¸vaæ pœosnºi na Boze 
Naro¼ñe Myszki Pisz, po´e taºe kazañe, to bdo p¸osenºi nabozne zaœp¸wane ib, 
my mamy polsºe kancynole, co v ñe¬ele ruŸne pœosenºi pœeçkne sobŸe spœevamy s ôúo-
pem Róklas Szcz, ü przen f poŸetšu furali skovrònki i spœvali sfoíe zrankove pœosanki 
Sz¹bruk Olsz, KN III 213.  UDK

piosneczka (Z + P) O Olsz Szcz E³k, psn; Asg -¹ O; hip «piosenka, pieœñ»: Kiedy 
prz¹dki u s¹siadki woko³o siadaj¹, Ci¹gn¹ ze lnu równo nitkê, piosneczki œpiewaj¹ psn 
IS LI 190, P³acz, p³acz, serce me, Smutna piosneczka psn, Wis³a III 589.  UDK

piosnka (Z + P + lit) W Nidz, psn; piesnka Olsz; Gpl -ów Olsz; «piosenka, 
pieœñ»: Oj powsta³y piosnki ludu z pracy i niedoli Spiewa³ rolnik na zagonie, orz¹c 
p³ugiem w roli psn IS LI 190, Pon wystazi wode, psiwo, Grajek zagro psiosnke ¿ywo psn 
Stef I 12, pœosnke moÅe voma po´em Gietrzwa³d Olsz.  UDK

pioœnieczka zob. pieœnieczka.
pioter, piotr (Z + lit + SWM I) OWMzach Mr¹g i bl, Kult MW MP; pioter 

Mzach i bl, piotr (te¿ w postaci pietrz/piotrz) W Szcz i bl; pie- bl (SWM podaje wspóln¹ 
lokalizacjê: pietrz, pioter, piotr, piotrz OWMzach Mr¹g); «œrodkowa czêœæ ramy okien-
nej w kszta³cie krzy¿a»: rama do okna ma Ìjotra f œrotku Bredynki Resz, ÷ensterkop 
to ñe ñaúo naŸiska insgo; to ÷ œrotku to pœoter ‹e¼ tmi sba‹i Gardyny Nidz; por. 
peter.  MK

pióreczko psn; dem lub hip «pióro w zn 1»: Oj bujaj¿e bujaj dzieweczko Jek na 
Dunaju psioreczko psn IS LXI 222, ü A tyn stary ñer¬i búotym, LeÞi jak šèyrvo za púo-
tym, Múody jäk pœòreèko GÅeje jäk súoneèko psn.  PG

piórko (Z + lit + SWM V) WMzach Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; «pióro, te¿ dem lub hip»: 
1. w zn 1 Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ i bl: p¾isºa ma bŸaúe pœurºa Pañska Wola Gi¿, i onaæ tu 
lecia³a i z³ote piórka rozprasza³a psn, Sien 261, ü pœòrko abo ot sosny kurºa to púwo 
Paprotki Gi¿, na tym snurku to jes pœurko – to sºazuje c tam co jes ib; üü w zn 1 üü: 
co Ìòrka œe ÷sypuje to my nazywa¾im dry¾iô Ga³kowo Mr¹g; 2. w zn 2a Resz Nidz Pisz; 
3. a) w zn 3b: zdrna vglonda jak púoæica vnet tlo ma crvòne p¸urka do púyvañ× i üoor 
zoúte Wejsuny Pisz, ta ryba esce zyje, pœurka ôo¼ò Jab³onka Nidz; b) w zn 3c: gúuwecºi 
[lnu] jek brunatne, te pœurka s tô kumelku÷ pooblatwaú Kowalik Szcz.  DK

piórkowy (Z + SWMsd) Mr¹g; «przeznaczony na pierze»: worek s Ìòròma, 
Ìòrkow worek Miko³ajki Mr¹g.  PG

piórnik (Z) sp Mr¹g, lit bl, SWMsd; «wsypa na poduszkê lub pierzynê (odp. na 
pyt. kwest.)».  PG

piórny (Z + lit + SWM III) O Nidz Gi¿ E³k Olc; 1. «poroœniêty piórami, pierza-
sty» lok. jw.: robastfo to e fistko nazv× to co pòrne tak jest: kaka, gêÑ, kura, puta, to 
fistko to muvÞim, fistko robastfo, pòrne robastfo D³u¿ki O, UAM, pœurne ptastfo, toæ 
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inaczej ñe mozna Burd¹g Nidz, û byd³o piórne sp Olc zob. byd³o w zn 2; 2. «zwi¹zany 
z darciem pierza»: a ºed skonc¾i u gospodaÅa deræe p¸ur, to ruwñes taºi bal wdawa¾i 
co na ploñe, bal p¸urn U¿ranki Gi¿.  DK

pióro (Z + P + lit + SWM V, IX, X, SWMsd) OWM i bl, psn; Gpl -ów WMzach 
Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz, Ipl -oma Mr¹g; 1. ogp OWM: pod drobem to œe rozu‹eje fšystko, 
co Ìòra ma – geœi, kokosi Fr¹knowo Nidz, puô – drobne Ìura te nalepše Rumy Szcz, 
ü robaºa napšut ukop¸e, veŸñe na ôack, ma pœuro i tak stoi v gòre, jak rba còçgñe 
dobšÅe, to on utòñe Gawliki Wk Gi¿, ü scotkò albo navet pšòrm Gardyny Nidz, ü fraz 
stroiæ siê w obce pióra bl zob. stroiæ siê; üü pl «pierze z oskubanego ptactwa domo-
wego» OWM: zapust, œ÷cºi, ñe sy¾i ÷ te dñi, pšura der¾im Wystêp Szcz, kúobuk œe¬i 
f fasce f pœuraô za ko‹inem, a Karo¾inka – jajeèñice co zranek na gora i¬e i zañeœe 
Redykajny Olsz, dry¾iôu tšeba kupœiæ, co pœuruf nasypaæ Krutyñ Mr¹g, worek s Ìòròma, 
Ìòrkow worek Miko³ajki Mr¹g, na fejnyô sankaô to so œe¬iska polstrovane – vybŸijane 
suknem i pœura sò f teô œe¬iskaô, co ñentko œe œe¬i Œwignajno Wk Mr¹g; 2. «przyrz¹d do 
pisania» O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Olc i bl: Podojta¿ my psióro i ka³amorz, Co popsisza 
do rodziców zaroz psn Stef III 10, a gdy... odeckn¹³em by³o pe³en ka¿dy talerz ró¿nych 
pierników, orzechów ma³ych i du¿ych i pioro do pisania i o³owek Dywity Olsz, P 4, 10, 
ü Tylo doj my tégo Psióra ³uczónégo [o sekretarzu], Cobym jo siedzia³a Na s³u¿ke wo³a³a 
psn Stef I 161, ü przen «pisanie; twórczoœæ literacka»: já tedy zasiádám dziœ do psióra 
i psisza tan pierszy list czysto po warnijsku Sz¹bruk Olsz, KN III 214, walczy³em prze-
ciwko wynaradawianiu tutejszej ludnoœci nietylko ustnie, lecz i piorem Dywity Olsz, P 4, 
45, i ³u naju naleŸliby sia ludzie zdolni czyli z tálantam do psióra i do pazla Olsz, KN III 
215; üü a) «stalówka» Olsz Mr¹g Gi¿ i bl: pœòro – wetkñe w alter Mr¹gowo; b) «ob-
sadka» O Nidz Mr¹g; 3. «coœ przypominaj¹cego ptasie pióro»: a) «czêœæ narzêdzia, 
urz¹dzenia, pojazdu» O Resz M: pacn – ôo¬i w du¾kaô, te co w wo¬e to p¸uro Pisz, 
kultwatr, te pœòra, te pazòr co dro, to so cnki Szczytno, ºareta, wolander, brycºa na 
tšeô pœuraô Skomack Wk E³k; b) «p³etwa ryby» O Gi¿ Pisz: marynºi – ma na kšÅiÅu 
p¸òra Liwa O; c) «czêœæ roœliny» O Nidz Gi¿: rurgras [= Ruhrgras] to añi tšèina taºe 
p¸òra dúuèe ‹aúo Zgni³ocha Nidz, te Ìjòra ot tgo Åta Kajkowo O, UAM.  PG

piórowy (Z + SWM III) Olsz Szcz; «poroœniêty piórami, pierzasty»: ptast÷o tu 
muŸo pòrow inwentar Gietrzwa³d Olsz.  DK

pióruleczko hip «pióro w zn 1»: Pióruleczko, toñ¿e do dna, Niech ja bêdê wianka 
godna psn, Kolb 277.  PG

pi pi (Z) Olsz Szcz Gi¿ Olc; «przywo³ywanie kota»: na kota œe voúa Ìi Ìi 
Olecko.  PG

pipka (Z + SWM VIII) Olsz Pisz; «fajka»: cgarñicºe, kosule, a¾ik fejny veúñany 
– to preznt, ¬efcyñe fartusek, pòñcosºi, reçka´icºi, Ìipke i maôòrºi Myszki Pisz.  MK

pircel «ma³y ch³opiec (obj. KF)»: taki pircel a ju¿ klne Tu³awki Olsz, KF. 
(Nm Purzel).  MK

pisaæ (Z + P + lit) OWM, psn; praes 1pl piszewa Olsz, piszem Nidz, 2pl piszeta 
bl, imp 2pl piszta Mr¹g, praet 1sg em pisa³a Nidz, 1pl pisalim Olsz Wêg, fut 1sg bêdê 
pisa³ Mr¹g i bl; 1. «oddawaæ na piœmie dŸwiêki mowy, notowaæ s³owa, tekst, umieæ 
pos³ugiwaæ siê pismem; te¿: stosowaæ okreœlon¹ pisowniê; sp kreœliæ odpowiednie 
znaki na piêciolinii» OWM: nazvŸiska to œe pœise dokúadñe Wiartel Pisz, ñeô pan p¸i-
se karpfen – to duza riba Zgon Mr¹g, wy to tylko zalotne [pieœni] pœiseæe Orzysz Pisz, 
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ona múoda jesce i pœisaæ ñe üumñeje Rostki Pisz, raôovaæ najgoÅy, nalepœi pœisaæ ib, 
pañi moze i maœinko p¸isaæ Pianki Pisz, jesce my krpa mt cfaj „pe” p¸išem Nataæ Wk 
Nidz, zaúoñsºego roku to jeden Ìisaú nuty Pustniki Mr¹g; üü «nazywaæ, okreœlaæ coœ 
na piœmie» W Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz i bl: ¾iôtoš ÷ kœaçgaô pœišo Klebark Wk Olsz, tu je 
Warmño, a zawdy teros Mazury Ìišu, to kaÅdy œe jadoŸi Purda Olsz, ü Grycanowna byúa, 
co œe u mñe ucyúa, pœisaúa sobŸe oœem¬eœont lat Nawiady Mr¹g; 2. «porozumiewaæ siê 
z kimœ listownie, przekazywaæ w liœcie jakieœ informacje; te¿: zwracaæ siê do kogoœ 
pisemnie, zw³aszcza w sprawie urzêdowej» OWM: moj syn súuÅyú v vojsku dvanaœæe 
lat i teras üon ñe pœiše M¹cice Szcz, moja zòna p¸isaúa: ºedyœ ty Polaºem, to üostañ 
f Polsce, a ja Ñemká, to bnde v Ñmcô Dryga³y Pisz, mi mu Ìiševa, co tu mamy 
co jeœæ, ale ony ñe ìeÅo Purda Olsz, a ted tn pan, co na tm majentku buú, pœisaú 
do rezrunku üo pozwolnst÷o, co òn b to gure skopaæ ôèoú Mr¹gowo; 3. «tworzyæ, 
redagowaæ tekst (zw³aszcza w odniesieniu do listów)» Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: 
¾istek Ìiše do syna za Odre, jo ôce tam jeôaæ Piecki Mr¹g, íuÅ v múodô lataô pœisoú 
Ÿrše Sz¹bruk Olsz, KN III 213; üü «byæ autorem tekstu lub Ÿród³em informacji» 
O Olsz Szcz Pisz Gi¿: sfynty Paveú tak Ìise: fšelºej zìeššônoœæi bunæ posúušny, bo fšelºa 
zìeššnoœæ jest od Boèa Hejdyk Pisz, nase gatsety so taºe dobre – pso nam o muôaô, ale 
iæ kup co do muôòf Siedliska Gi¿; pisz¹cy im. wsp. odm. w zn 3: Najprzód ja dziêkujê 
Panu sêdziwemu, Piêknie nam Gazetê w Lecu pisz¹cemu GazOlsz XXIX 42; pisany 
(Z + P + lit) OMzach Mr¹g, psn; Nsg n -e OMzach Mr¹g, -o Mzach Mr¹g; praet 
z podm. uogóln. ze s³p. Nidz Mr¹g; 1. im. bier. w zn 1 OMzach Mr¹g i bl: ro¬ice ñe 
mog¾i po ñeñecku ÷cale – we škole lo búo ctano, Ìisano Miko³aki Mr¹g, to jest Ìisane 
v gotyñsºim stylu Grabin O, ý Jabúonka beñ¬e Ìisane, ale rôtk Jebúonka Jab³onka 
Nidz; üü w zn 1 üü: ºedyœ to Ñibork pisano búo, a tera Ñi¬ica Nidzica; 2. im. bier. 
w zn 3 Mr¹g i bl: A za listkiem za pisänym Pojäde i ja sam psn Kêtrz 55.  KS

pisaæ siê (Z) Olsz Nidz; «pisaæ w jakiœ sposób swoje imiê, nazwisko»: Bernat 
pœisaú œe BŸernat Ruœ Olsz.  KS

pisanie (Z + P + SWM V) O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz, lit bl; 1. forma rze-
czownikowa czas. pisaæ w zn 1 O Olsz Mzach Mr¹g Pisz: pœuro do pœisaña Pietrzwa³d 
O, as cervòne œe zrobŸi¾i üot tgo pœisaña Rostki Pisz, ôoc ‡em, ale ñe dam ÷ Ìisañe, 
skoda pana, bo œe wam moze pšiœñiæ Mr¹gowo; 2. «redagowanie tekstu; te¿: sam 
tekst» Gi¿ i bl: tymczasem ¿yczê Panu zdrowia do dalszego pisania naszego „Mazura” 
GazOlsz XXIX 98, bardzo by³a rada i mówi³a, ¿e to moje pisanie tak rozumieje jakby 
z ksiêgi ib 4; 3. «pismo rêczne»: „fur majn Patten” – brzmia³ nag³owek w druku, lub 
³adniego pisania Klon Szcz, P 5, 63.  KS

pisanka 1. «malowane jajko wielkanocne»: dawano im kilka jaj farbowanych 
w brezylii „piskami” i „pisankami” zwanych bl, Kolb 89; 2. «kwit? notatka?»: daú ‹i 
Ìisanke, zaÌiske Wojnowo Mr¹g.  KS

pisarczyczek? ekspr «urzêdnik kancelaryjny»: œe¬aú w amæe i tššimaú pœisarcicºi 
Dobry Lasek Mr¹g.  KS

pisarek (Z + lit) W Nidz; «urzêdnik kancelaryjny»: ráz w zima s¹d zjecha³ do 
taki parceli; s¹dozi i ich psisarki musieli œleœæ z sani i [...] brn¹æ w œniegu do cha³upy 
W, Bar 66.  KS

pisarnia (lit) O Resz, psn; 1. «kancelaria, biuro» O Resz; 2. «biurko?»: Po¿eda³a: 
³ob¿yjcze krowe, Zróbcze ze ³ba lichtarniá, Z ty³u pszysarniá psn Stef RD 19.  KS
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pisarz (Z + P) Olsz Pisz Olc; 1. «urzêdnik gminny lub powiatowy» Olsz Olc: na 
przysz³y rok by³em w powiecie Koœcianskiem jako pisarz gospodarzcy Dywity Olsz, P 4, 
23, i na ro¾i pracujo, gospodaÅe na ro¾i, ÌisaÅe na uÅendaô Olecko; 2. ogp: przeczyta³em 
pisma i poematy poetów polskiech: Adama Mickiewicza, S³owackiego i innech poetów 
i pisarzy Dywity Olsz, P 4, 44; 3. «osoba umiej¹ca pisaæ»: dobri pœisoš to i na kolañe 
napœise Wejsuny Pisz.  KS

pisarzyk «urzêdnik kancelaryjny»: Wächmistrze i pisärzyki Spräwiäj¹ przez nas 
buksiki psn Kêtrz 97.  KS

pisemko (Z) O Szcz Pisz, psn; ekspr «pismo w zn 2»: posúa na gñine i tam do-
staúa taºe Ìisemko £atana M³ Szcz, Puú roæku pœesúo Pisemko pœisúo Pœeæitaj go 
naj‹ilejšo Ñeô æe ñe tenskno psn.  KS

pisemnie «na piœmie, nie ustnie»: niestety nie zroby³em zniem tej ugody pisemnie 
lecz spuœci³em siê na s³owo jego Dywity Olsz, P 4, 32.  KS

piska «pisanka»: dawano im kilka jaj farbowanych w brezylii, „piskami” i „pisan-
kami” zwanych bl, Kolb 89.  KS

piska³ka «piszcza³ka»: ur¿nu³ tan kijek i zrobziu³ sobzie psiska³kie tak¹, i tedi gra³ 
Odoje Pisz, BWM 95.  KS

piskorz (Z + lit) O Olsz Mzach Gi¿ Pisz; -órz(-) Olsz Szcz Gi¿; ogp, sp te¿ 
«o miêtusie»: p¸iskošÅe to ji f paroŸe sò, ji v bagnaô, v jeŸeÅe to œe ñe da sfitaæ Szczechy 
Wk Pisz, p¸iskoš podobne do vêçgoÅa Dorotowo Olsz, ñêÑtus to mu´o pœiskòÅe na 
ñô Szczytno.  KS

piskórz zob. piskorz.
piskun «o cz³owieku gadatliwym» £ajs Nidz, SWMc 83.  KS
pismak (lit) W; 1. «cz³owiek bieg³y w pisaniu, zw³aszcza w redagowaniu pism 

do urzêdów» W: Darmoôf×ú ôo¬uú úot pœism×ka do pœism×ka i pœis×ú skargi na sfo-
íyô sùíœadùf W, SWarm 110; 2. «publicysta»: Varmñiío úutraæuúa f œfanti pamñañæi 
IandÅeíu Samulofskam taçggo praceúuša norodovgo, pœismoka i úutalantovango 
poúti Sz¹bruk Olsz, KN III 212.  KS

pismeczko hip «wiadomoœæ na piœmie, list»: ñe d×ú súuweæka añi Ìiœmecka psn. 
  KS

pismo (Z + P + lit) OW Szcz Mwsch, lit bl, psn; Gpl -ów Szcz; 1. zwykle 
pl «tekst drukowany w formie»: a) «ksi¹¿ki» Olsz Szcz Mr¹g i bl: s pœismuf jäk 
œe cta, to [na kwaœnej glebie] ôfast rosnò Piwnice Wk Szcz, przeczyta³em pisma 
Siêkiewicza: Krzy¿acy, Potop, Ogniem i Mieczem, W Pustyni i puszczy Dywity Olsz, 
P 4, 44, û Pismo (Œwiête) «Biblia» Olsz Szcz: Pœismo Œfente œe peúñi, bo œe juz 
vypeúñiúo do tyô cas M¹cice Szcz; b) «gazety lub czasopisma» Olsz Pisz i bl: wszyst-
ko tedy ³ogl¹dá sia na swéch ksia¿y i ³od niech pomocy wygl¹dá, chocia¿ i ³oni bardzo 
Ÿle w polskam jazyku sia wyæwyczyli, a polskiech pism i ksia¿ek [sic!] ma³o, a nawet 
i ¿ádnéch nie czytaj¹ Olsz, KN III 215; 2. «list urzêdowy lub prywatny; dokument» 
OW Wêg E³k i bl: zadngo p¸isma mñe ñe pšsúa¾i E³k, UAM, ü teraz koñczê moje 
liche pismo, Pan Bóg nam dopomagaj GazOlsz XXIX 98; 3. «tekst pisany (zwykle 
rêcznie) w odró¿nieniu od mówionego» OW Gi¿ i bl: to ta šwama œe zapa¾iúa, ale 
ñe ta zwyèajna šwama, co ¬eæi na tab¾icy gašò Ìismüo Stawiguda Olsz; 4. «krój liter» 
O Szcz: kancynol – œÌevñik; to je dyôt starodavne, ale polsºe, ale v gotyñsºem Ìiœ‹e 
Grabin O, g×tka je polska, a pœismo ñeñecºe £atana M³ Szcz.  KS
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pisownik; Ipl -oma; «cz³owiek zajmuj¹cy siê pisaniem?»: ñe fisc mogo byæ 
ètovnikòma ji Ìisovñikòma üu n×ju Kalwa O.  KS

pistol (Z) Olsz, psn; «krótka rêczna broñ palna, pistolet»: jek po polsku mu‡iú, 
to do œæany i zaras Ìistol GryŸliny Olsz. (Nm Pistol).  KS

pistolec «pistolet»: Zróbcze ze ³ba [krowy] lichtarniá, [...] Z jeny nogi kamforek, 
Z drugi przystolec, Z trzeczy karab¿yn psn Stef RD 19.  KS

pistolet ogp: zrobziu³em sobzie s×m taki psistolet ji strzel×³em do wróblów, ale nie 
trasiu³em Tu³awki Olsz, KF.  KS

pisuwaæ 1. «pisaæ co jakiœ czas»: do úostatngo æasu pœisuvoú Samulofski do 
„Gazti Uolstiíski” Sz¹bruk Olsz, KN III 213; 2. «komunikowaæ siê z kimœ listownie»: 
³od samy m³odoœci do domu i do drugich po polsku psisuje W, Bar 58.  KS

piszcza³eczka (lit) O, psn; hip «piszcza³ka»: Albo Pacholêciu w dudki zagrajmy 
I na piszcza³eczkach rozweselajmy psn IS XXXI 121.  MK

piszcza³ka (Z + lit) O Olsz Nidz, psn; ogp: jevñik – co ôúopcy Ìišèaúºi na ìosne, 
ma ¾iœæe na mode ìeÅby, ale troôe serse, trosecke tak vúoœaste Fr¹knowo Nidz, bas, 
tròmb b¾i, skšpº, Ìišè×úºi Zwierzewo O.  MK

piszczeæ (Z + lit + SWM III) W Nidz Mr¹g Gi¿, psn; inf -éæ W; «wydawaæ cha-
rakterystyczny g³os, dŸwiêk»: s³uch×sz, jek myszy psiszcz¹ Tu³awki Olsz, KF, guúa to 
tam tak pœisc Ryn Gi¿, to my cale tego ñe mamy, to taºi robak, co vyÅekaú, Ìiscaú, œfirce 
to nazyva¾i Pañska Wola Gi¿, tamciasam smaruga na ³osi sia wybrukowa³a i kary zaczé³y 
psiszczyæ W, Stef OK 24, ü to marcufºa, bo marcufºa – to pudo po dro¼e, to pœisco añi 
kot, to tlo do œñeôu Pustniki Mr¹g, ü fraz a¿ duch piszczy bl zob. duch w zn 3.  MK

piszczek (Z + lit + SWMc) W; 1. «o p³aczliwym, kwil¹cym dziecku»: s tam 
pœišèkam ñi moga sobŸe daæ redi, zavdi tilo pœišèi i pœišèi i zavdi mu èego br×kuíe W, 
SWarm 110; 2. «o cz³owieku s³abym i chorym (odp. na pyt. kwest.)» Olsz: ôoropœ, 
pœišèek – zawdy pœišèy a steçka, ôorobŸ¬el Ruœ Olsz.  MK

piszczel (Z) OMzach Pisz, lit bl; m bl, zapisy bez nacechowania rodzajowego 
OMzach Pisz; «koœæ podudzia; te¿ o ³ydce»: ikra to jes tn musºel, a ten gnat ÷ pššot-
ku – piscel Jab³onka Nidz, kopnê³a mnie w sam psiscel, ze az mi ciarki przeœli bl, Ma³ 
III 94.  MK

pitrola, pitrolia zob. petrol.
pitrolka zob. petrolka.
pitrucha zob. petrucha.
pitrula, pitrulia zob. petrol. 
piweczko psn; hip «piwo»: Psij psiwecko klarowane Przed Janecka sykowane psn 

IS XII 470, Cegoœ ¬efce púaces, Cegoœ lamentujes? Cy¾i ‹i ts pœiæ pœivecºa Z druèe‹i 
zaúujes? psn.  MK

piwko (Z + lit) O Olsz, psn; hip «piwo»: ten ÅešÅñik praìe vlas do tyj karæmy 
i fodrov×ú pœifko i jedne cygare i dva šnapœiºi dobre Smolonek O, í× tam buúa, pœifkom 
pœuúa, po bro¬e leæaúo, a ve mne ñic ñe úostaúo Przykop N [Jaœniewo] Olsz, Stef JPW 
19, Kaczmoreczko pszénkno [...] Wléj my pszywka mniorke psn Stef II 94, ü chodŸ, 
pódziewa na psiwko Tu³awki Olsz, KF.  MK

piwnica (Z + P + lit + SWM I, PorJ 62) OWM, psn; wg SWM nazwa nieznana 
w E³k i Olc; «podziemne pomieszczenie poza budynkiem lub pod nim, przeznaczone 
do przechowywania roœlin okopowych, zw³aszcza ziemniaków» OWM i bl: kopec, 
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pivñica taºa okopana Jab³onka Nidz, pœiwñica – mo wunduú zwkú wkopan i daô 
nat tym zrobŸòn ib, dròçk i Ÿe‹o zavalone tam na rok, dva, to je pœivñica ib, p¸ivñica 
to my œe naúoz¾im teras Ìivñica, a ºedyœ do sklepu iæ po kartofle, a teraz do sklepu 
to po vutºe Upa³ty Gi¿, Ìiwñica w jizbŸe pod dla‹i Wygoda Olsz, nalepœi jest, ºed 
pœivñica na ‹ejscu jest, v domu Bia³a Piska, UAM, ü [toñ] na piwnicê G³odowo Pisz, 
JP XXXIV 297; üü a) «loch»: g¬e jäºi Polak byú, co ‹aú skúat, to ta bandta ted 
Polakòf zeraúa tu z ‹asta, ji¾i jiô i do tgo stargo zamku do Ìivñicy jiô prova¼a¾i 
Ostróda; b) «areszt, wiêzienie»: do dur b fsa¬i¾i, do pivñicy za polovañe Wykno 
Nidz.  MK

piwniczy «o zarz¹dzaj¹cym piwnic¹ z trunkami»: Bêdzie tam pierwszy piwniczy, 
który bêdzie piwo toczy³, A ja te¿ bêdê przy tem, i bêdê je waæpañstwu donosi³ psn, Sien 
253.  MK

piwo (Z + P + lit) OWM, psn; ogp: vesele bes jeden ¬eñ i noc, genœo Ìecunka 
i œfnska, i æelenco, i jaka tylko, karmònada; do pœiæo: ́ ino, Ìjivo, grok, goÅoúka Snopki 
Pisz, on cœæiú butele, dostaú pœiva i vutk, co mu v gúoŸe za mocno ôo¬iúo Paprotki 
Gi¿, natocz n×ma zb×nek psiwa z achtelka Tu³awki Olsz, KF, jek s powrotem z ño šet, 
to ÷stomÌiú do sklepu na pœiwo Wierzbowo Nidz, ü za ºelnera p¸ivo roznouú, vutºe, 
´ino Bia³a Piska, UAM, ü ja vezne kavy zagotuje s ôñelem, fejne pœivo, ºedyœ to m ñe 
robŸiva¾i, ja se tu vüucúa Myszki Pisz, w kasdem domu cy weselnim lub smutnim bi³a 
kapusta ze schwinskem mesem ugotowana do te bi³o piwo swojej roboty z jencmeny 
Wa³y Nidz, P 9, 6, kadyk – ma èarne jagody, to s tyô jagoduf to pœivo rojò Gietrzwa³d 
Olsz, pšy bÅoŸe to us je jeskoúa, to navet moÅna pœivo robŸiæ Fr¹knowo Nidz, I ³uworz 
go w czorném psi¿e, Doj go bratu, jek przyjéd¿e psn Stef I 28; ü piwo brunatne, czarne, 
jasne.  MK

piwonia (Z + SWM XI) Szcz Gi¿, psn; -ija Szcz i bl; ogp: ¾e¾ije, pœivòñija, èiorgn 
Wielbark Szcz, to ijon, taºi ºeš – pvoña Ryn Gi¿; por. bijon.  UDK

piwsko lit bl, psn; ekspr «piwo»: ü Jako ¿e ja ni¹ [szabl¹] wywijo³, Kiedym sie za 
ch³opcami bija³ W Cerwsku na piwsku psn IS DXCI-VIII 47.  MK

I. plac (Z + P + lit + SWM V) OWMzach Gi¿ Pisz i bl; Gsg -a bl; 1. «czêœæ 
okreœlonej przestrzeni, pusty niezabudowany teren mog¹cy pe³niæ ró¿ne funkcje»: 
a) «wykorzystywany do celów praktycznych (czêsto po³o¿ony w pobli¿u jakichœ 
zabudowañ); te¿: grunt, dzia³ka lub jej fragment» OW Nidz Gi¿ Pisz i bl: do manò÷ 
plac taºi Gutkowo Olsz, obora – ten plac mñen¼y budynka‹i Siedliska Gi¿, pivŸeŸone 
Çevo na plac to šeºra‹i opæosujo Kot Nidz, tu ten plac caúy kupôl, jakem œe ozeñi¾i 
z moim – tom pracowa¾i, a jakem œe zestašÅe¾i to sinowm zda¾i Wykno Nidz, to jest taºi 
plac wroòn, co bendo ane Þarna do sa¼ña Snopki Pisz, ü Smyczkowy Plac [«nazwa 
³¹ki»] bl, Wis³a III 565; b) «przeznaczony do u¿ytku publicznego» Olsz Szcz Gi¿ Pisz: 
na placu, na kturym odbywaú e gri, ñe mogúo œe ba‡iæ, bo ñeras stoèono maúo walke 
Purda Olsz, potem ten lud przeszed³ przed ratusz na plac gdzie ks. Proboszcz mia³ prze-
mowa do niego Dywity Olsz, P 4, 55, uskowañe placu do spendu bdúa, koñi, š÷n Ryn 
Gi¿, zakup¸eñe ustrojeñe placu športowego – ‡elgo puú ôektora ib; ü plac sportowy, 
targowy; 2. «niewielkie miejsce wyodrêbniaj¹ce siê na jakiejœ powierzchni, te¿ o pla-
mach na ciele» O Olsz Szcz Pisz: co umknoú ten plac to muŸo üušÅeôa Szmygwa³d M³ 
O, vtnò taºi œterkañæat plac, co ta caúa œæ bñ¬e væòçgñnt× Kajkowo O, UAM, 
¾isaje to taºi plac casm na reçku, taºi kšyne parôovaty Snopki Pisz, ³od czego m×sz 
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takie place na szyji ji brodzie? Tu³awki Olsz, KF; 3. «wolna przestrzeñ, któr¹ mo¿na 
zaj¹æ, zape³niæ, luz» OW: cob mnl Åenc placu, cob ÷ šopše co Åenc wúoÞiè Pokrzywy 
Olsz, chodŸcie na wóz, je doœæ placu Tu³awki Olsz, KF, ü lu¬e stoíeli pšet ¬vyÅami bo 
na z×li ñe buúo n× ñyô placu W, SWarm 111; 4. «miejsce, które zajmuje myœliwy, sta-
nowisko»: taºi ºed veŸñe plac – ñe? – nu, to òn zatròmi Kajkowo O, UAM; 5. «pole 
walki»: Musis staæ w ogniu na placu Œmia³y w wojowaniu psn IS LXXXVII 308, ü fraz 
dostêpowaæ placu bl zob. dostêpowaæ w zn 1.  MK

II. plac (Z) Gi¿, placa SWM X bl, plec? pleca? (Z) Gi¿; wg SWM nazwa placa 
w O i na W nieznana; Npl plecy Gi¿; «p³otka»: u nos plcy, scupúy, wçgoÅe, stynºi 
Or³owo Gi¿; por. placki. (Nm Plötze).  PG, MK

I. placek (Z + P + lit + SWMp) OWMzach Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz i bl; wg SWarm 
70 wyraz na W nieu¿ywany; 1. «doœæ du¿e, niezbyt wysokie, zwykle s³odkie ciasto, 
pieczone najczêœciej z pszennej m¹ki (te¿ z tartych ziemniaków)» OWMzach i bl: 
ji wisúaúa jo do bapºi i daúa ji wŸino i placka Wierzbowo Nidz, Ÿ Ÿitñi moçºi œe ôlp 
pœeèe, a s pšenny placek Malinowo O, na poœiúek do t prac up¸ekúa mu jego Þona 
÷lotke (jak to æasta œe weŸ‹e i taºi placek œe zroi i uÌee ÷ p¸ecu) Bredynki Resz, 
vrvas – to duzi placek œe Ìece f p¸ekarñiku z zrejbovanyô kartof¾i Grabin M³ O, ü fraz 
le¿eæ plackiem Olsz zob. le¿eæ w zn 2; 2. zwykle pl «ma³e, p³askie kawa³ki ciasta»: 
a) «rodzaj racuchów (te¿ z tartych ziemniaków) sma¿onych na patelni» O Olsz Mzach 
Gi¿ Pisz: f¾incuf napœec, kartofel natšæ to smacne placºi Cybulki Gi¿, z ñô b¬e placºi 
te kartoflove rob´une Bzury Pisz, UAM, placºi – to ftedy jak œe ot æasta ujñe i porobŸi 
œe placºi, i na panefce œe pœeèe Szyldak O, ara, to pl×cºi pœek¾i luîe D³u¿ki O, UAM; 
b) «rodzaj cienkich ciastek wykrawanych foremk¹ i pieczonych na blasze» Mr¹g Wêg: 
s psny, abo ptlovana muçºa – kuœi, astka, placºi višÅinane s taºiô formuf Kruklanki 
Wêg; c) «podp³omyk» O Nidz: to plack mu‡o, placek abo wôopœeñ Gardyny Nidz; 
3. «o tabletce» O: to tšeba tak, ôo une ñe zaôoruju, to tšeba im da vode, take placºi 
dostane, u n×s to e nazv× in×zol [= chinozol] D³u¿ki O, UAM.  MK

II. placek «niezabudowane miejsce, placyk»: a ta súumºa beîe vÞeÞuna i rospo-
sterta kole stodoúy, na taºim placku za stodoúom Dryga³y Pisz.  DK

plachander; Gsg -dra; 1. «dziewczyna wa³êsaj¹ca siê, uganiaj¹ca siê za ch³opakami 
(obj. SWarm)»: Franek úaŸi z takam plaôandram i pevñe œa z ñù úoÅani W, SWarm 111; 
por. lochajder; 2. «wa³êsanie siê»: wychodziæ na plachander W, SWarm 111.  UDK 

plachandrowaæ; praet 1pl plachandrowalim; 1. «wa³êsaæ siê, uganiaæ siê za 
ch³opakami (wg obj. SWarm)»: ¬yfèini íek viœli po úobŸe¬e, to plaôandrovali do pùznygo 
Ÿeèora W, SWarm 111; 2. «plotkowaæ»: plaôandrovalim úo tam i úo tamtam i úo fšist-
kam W, SWarm 111.  UDK

plachta zob. p³achta.
placki «p³otki (obj. eksploratora)»: ‹entus, to m wŸel gabl i pot kamñenem 

œe¼o, placºi Jeziorany Resz; por. II. plac.  DK
placmistrz (Z + P + lit + SWM VIII) W Szcz Mr¹g Gi¿ i bl, Szyf ZOW II, Kult 

MW AS, psn; plat- W Szcz; Dsg -owiu Mr¹g, Npl -e Szcz i bl; 1. «mê¿czyzna zajmuj¹cy 
siê odpowiednim przygotowaniem oraz przebiegiem obrzêdów weselnych; starosta 
weselny, dru¿ba» W Szcz Mr¹g Gi¿ i bl: plac‹istš vlaz do izby na koñu i tedy vypra-
šaú, to byú na uÅont taºi ôúop, do duÞiô domuf to byú duŸi, do maúyô maúy Barczewo 
Olsz, s košæoúa jeœa¾im – to na dro¼e bú taºi most, to mostove búo vzyvane i skúada-
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no tmu staršmu placñistšoŸu Mr¹gowo, Kucharki bêd¹ jedzenie warzy³y, Placmistrze 
bêd¹ na stó³ nosili psn, Wis³a IV 801; 2. «cz³owiek pilnuj¹cy na placu»: tam na ulicy 
Jerozolimskiej pracowa³em jako magazienier i placmistrzem i gospodarzem Klon Szcz, 
P 5, 48.  MK

placowy w u¿. rzeczownikowym ogp: on jes za placovego na tartaku Narty Nidz.  MK
placówka (P) Szcz, psn; «oœrodek polityczny, kulturalny»: i na czele ja... jako 

komendant poufniej placowki na pograniczu Klon Szcz, P 5, 32–33, Po powrocie na 
wsie – tu siê udajemy, Tam placówki polskie wszêdzie budujemy psn, P 7, 3.  MK

*placuszka zob. flacuszka?
plaga (Z + lit + SWM VI) W Mr¹g Gi¿ Pisz; -á- Olsz Gi¿; 1. a) «ulewa» Resz Mr¹g 

Gi¿ Pisz: to ºedy duÅy ulef, to plaga pšišúa Biskupiec Resz, SWM VI s. 56; b) «s³ota» 
sp Gi¿ Pisz: taºi dúucºi desc, to muŸim pl×ga Ryn Gi¿; 2. «nieszczêœcie; klêska»: œ×d×í, 
braæišku, fšistke pl×gi na mñe lecò Woryty Olsz, Stef JPW 3, to ta poìedaúa, co taºa 
jest plaga, to tru¾i i pa¾i¾i, to te kartofle so, ale maúe, bo te ruzèi Ÿelune zje¼o Pañska 
Wola Gi¿.  AB

plagonia (Z + SWM XI) sp Szcz; «pelargonia».  PG
plagonka (Z + SWM XI) sp Szcz; «pelargonia».  PG
*plajta zob. plejta.
I. plak aug w stos. do placek w zn 1?: psenny ôlep; z grycanj to taºe plaºi tam 

p¸eko, my to ñe Ìeºiva¾im z grycanj Kwik Pisz.  AB
II. plak (Z + lit) W Mr¹g Gi¿ Pisz; Gsg -a W; zwykle pl «miejsca wyodrêbniaj¹ce 

siê z t³a odmienn¹ barw¹»: [na lodzie] so c×rne plaºi, to znaæ, g¬e jest to òtô¾isko 
G³odowo Pisz; üü a) «œlady zabrudzenia, plamy» W Gi¿: m×š na úoblece plaki úot 
túušèu W, SWarm 111; b) «w odniesieniu do sierœci zwierz¹t: ³aty» Mr¹g Pisz: úaæ×ºi 
co majo i carne plaºi, i j×úe £upki Pisz. (Dnm Plack(en)).  KS

III. plak, plaka zob. flek.
plakat ogp: to by³o juz kilka dni temu plakaty wywieszonie we wystawnych oknach 

sklepow i na s³upach, ze przybêd¹m delegaci Warmiscy i Mazurskie, barzo duze plakaty, 
byli tez imnonia i nazwiska na plakatach napisanie Klon Szcz, P 5, 26.  KS

plakowaæ «plamiæ, robiæ plamy na odzie¿y (obj. SWarm)»: plakowaæ; toæ aôtúi 
troôa, íek íyš; ñe Ÿi¬iš, Åe plakuíeš sobŸe úobleka? W, SWarm 111. (Nm gw. placken).  KS

plamka (lit) Olc; ogp: pøiset kot i pocaúovaú tgo druègo v ìeræadle i plamºa 
ostaúa Plewki Olc, KN IV 306.  KS

plamowaty «pokryty plamami»: brunatny, èorn, plamowate, šmel, œiwe, šeºi 
[o maœciach koni] Bredynki Resz.  DK

plan (Z + P + lit + SWM I, Kult MW MP, PJPAN XLIII 2) OWM i bl; 
1. «osiedle po³o¿one w pewnej odleg³oœci od wsi, kolonia» OWM: co jest z ‡josºi 
preè, to na wbudowanu, na plone Stryjewo Resz, na pl×ñe, na wyñaÅe to ts samo 
Babiêta Mr¹g; (œwnm plan, blan); 2. «pole, kawa³ek gruntu» W i bl: ab jeden ñe 
poškodowaú druèemu to zaœe¾i tak co zafše búy caúe plan Ruœ Olsz, ôto ma pšy fœi 
plan to dobÅe, ale ôto ma daleko, to ñegodno Purda Olsz; 3. «program zadañ prze-
znaczonych do wykonania» Olsz Nidz Mr¹g Pisz: potem pššistomÌiúo nadleœñict÷o 
s proŸbo, zeb m m tys pomog¾i wiwusºi dÅewa, cob byú plan wkonan Miko³ajki 
Mr¹g, jeden œe ôæaú zeñiæ ÷ seœæoletñim plañe to mò‡iú: ôca z nowo koeto ugor 

¾ikÀidowaæ Jab³onka Nidz; 4. «projekt, zamiar, pomys³» O Olsz: vŸuú krul gbura do 
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izby i sfoigo syna i tedy ten plan uúoŸi¾i N Kaletka Olsz, mi íuš mñeli pl×ni gotove, 
ôæelim íeôaæ na œfanta do domu – aš tu nar×s œa fšistko pokoplovaúo Woryty Olsz, 
Stef JPW 3; 5. «pomniejszony, uproszczony rysunek jakiegoœ terenu»: i to nic nie 
by³o te¿ tak, jak ten plan by³ niewyrazny Klon Szcz, P 5, 49.  KS

plana; formê has³a i definicjê powtórzono za SWarm; «plandeka»: zal×dov×ú 
mñeôi s kartoflami na vùs, zakruú go pl×nù i poíeô×ú z ñami do mñasta na rinek W, 
SWarm 111.  KS

planeta ogp: w tym roku bêd¹ dwa pomierzknienia s³oñca i dwa pomierzknienia 
ksiê¿yca, i przechód planety merkuryusza miêdzy s³oñcem i ziemi¹ Kal 1894, 6.  KS

planetowaæ «wró¿yæ?»: jo sobÞe doú planetowa Cgankòm Pokrzywy Olsz.  KS
planowaæ «zrównywaæ, wyrównywaæ teren (obj. SWarm)»: BŸanki pl×nuíù pole 

W, SWarm 111.  KS
plaprowaæ «paplaæ, bredziæ, glêdziæ, mleæ jêzykiem (obj. SWarm)»: plapruíe 

i plapruíe i gambi ñe zamkñe W, SWarm 111, co úùn tam plaprov×ú, Åe Vorñak znùf 
koña zamanèuú? ib. (Nm plappern).  KS

plaskaæ siê psn; «p³ywaæ rozpryskuj¹c wodê, pluskaæ siê»: Ä nä jezierze pläskäjo 
sie bleje, Ä nasa päni gorza³kie nam leje psn Kêtrz 84; por. plazgaæ siê.  KS

plaski, plasko, plaskuneczka zob. p³ask-.
plaster zob. flaster.
plaszczka, plaszczki zob. p³aszcz-.
I. plat (Z) Olsz Nidz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz; «w dialekcie dolnoniemieckim»: 

mojgo ôúopa matºä byúa cal Ñemºä plat gadaúa Orzysz Pisz. (Nm Platt).  KS
II. plat zob. p³at.
plata (Z + lit + SWM I, II, IX, SWMp) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz; 1. «p³yta 

na piecu kuchennym; te¿: ca³y piec kuchenny» lok. jw.: plota, na t ploæe to so taºe 
dur, a na tyô duraô so garºi i œa waÅ Gietrzwa³d Olsz, pl×ta üot ko¸erta Bogacko 
Gi¿, pot platu mamy pœekarñik Sêdañsk Szcz, por. blata; 2. «dno pieca chlebo-
wego» Resz Szcz Mr¹g Pisz; 3. «schowek w œcianie pieca kuchennego, umiesz-
czony nad palnikiem» Tu³awki Olsz, KF; 4. «p³aski, metalowy element ró¿nej 
wielkoœci»: a) «odk³adnica p³uga» Pisz: otkúadñica, plota nazwam Giêtkie Pisz; 
b) «podk³adka do wiercenia dziur w metalu» Liwa O, SWM II s. 84; platy plt 
(SWM I) O Nidz; «drzwi do stodo³y». (Nm Platte).  KS

platejza (Z) OWMzach Mr¹g Gi¿ Olc, platyzra (Z) Mr¹g Gi¿; plateza (w tym 
platyza) O Nidz Pisz Olc; «¿elazko»: platza, teras po polsku mòŸo Ÿelasko D¹brówka 
Pisz, úak to je krutºi, to je ºedy veçgluf ôce f platejze vúoÞiæ Purda Olsz. (Nm gw. ple-
taiza).  KS

platejzer (Z) OMzach, platyzer (Z) Olsz Szcz Mwsch; platyzel Gi¿; Isg -zerem 
Mr¹g, -zrem Gi¿ Pisz; «¿elazko»: tšeba búo platowaæ, platyzer biú zagÅan, na wçgle 
Ryn Gi¿, to jes Åelazo z bulcem, platyzer z bulcem Pustniki Mr¹g. (Dnm plÔtòzÔr).  KS

platek zob. p³atek.
plateza zob. platejza.
platforma «wóz pozbawiony nadwozia, s³u¿¹cy do przewozu pni» bl, Kult MW 

304.  KS
platfus (Z) O; «p³aska stopa, p³askostopie»: vysoºe gardúo, a jak púasºe – plat-

fus Grabin O.  KS
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platka (Z + SWMp) Olsz Olc; 1. hip «plata» w zn 1: kopanka wskroe i na platka, 
i to tak smakuje úadñe Purda Olsz; 2. «pokrywka garnka» Olc. (Nm Platte).  KS

platmistrz zob. placmistrz.
platok «o osobie mówi¹cej w dialekcie dolnoniemieckim» Skajboty Olsz.  KS
platowaæ (Z) OWM, lit bl, psn; praes 1pl platujem O Pisz; «prasowaæ» OWM: 

tšeba búo platowaæ, platyzer biú zagÅan, na wçgle Ryn Gi¿, jeden platuje, a druèi 
maçgluje Lisy Pisz; platowany (Z) Resz Mr¹g Pisz, lit bl, psn; im. bier.: ý [bielizna] 
zebrano beñ¬e, skúadano, maçglovano i platovano Wêgój Resz. (Nm plätten).  KS

platowanie forma rzeczownikowa czas. platowaæ: bult tam jest do platowaña 
Polska Wieœ Mr¹g.  KS

platuszeczka zob. p³atuszeczka.
platy plt zob. plata.
platyzel, platyzer zob. platejzer.
platyzra zob. platejza.
plazgaæ «pluskaæ, chlapaæ (obj. SWarm)»: Ÿi¬iš, plazg×úeœ v vo¬e i ter× m×š diôt 

mokre portki úot tygo plazgañ× W, SWarm 111.  KS
plazgaæ siê «pluskaæ siê, chlapaæ siê, bawiæ siê w wodzie (wg obj. SWarm)»: ¬iœ×í 

poœlim z n×úèiæelam do Šili i tam moglim œa plazgaæ na bÅegu íeŸora W, SWarm 111.  KS
plazganie forma rzeczownikowa czas. plazgaæ: zob. plazgaæ.  KS
plazyr psn, plejzer psn, pluzyr psn; Gsg plejzeru bl; «rana»: Nie boje sie kulów Ni 

zadnych plazyrów, Nie boje sie ja tez Francuskich fylcerów psn, Kolb 406.  DK
pla¿no «deszczowo, s³otnie»: jeœli mniesi¹c jest na m³odzie i pada, to do dziesiun-

tego bêdzie pla¿no, a potem pogoda Ulnowo O, Szyf AM s. 43.  KS
pl¹der zob. I. fl¹der.
pl¹drowaæ 1. ogp: czy ³u w×ju te¿ tak pl¹drowali, jek ³u n×ju? Tu³awki Olsz, KF; 

2. «karczowaæ?»: las plundrova¾i i noŸin robŸi¾i Fr¹knowo Nidz.  KS
pl¹s; Apl -e; «taniec»: A tam, Bo¿e, chtó¿ Tob¿e P³ónsy czyni przy ¿³ob¿e psn Stef 

II 123, ü przen Súonce plonse üotpravuje, emña kfaty pokazuje psn; pl¹sy «zaba-
wa»: Szako na g³ozie, pod nosem w¹sy Oj, podŸ dziewczyno, pojdziem na pl¹sy psn IS 
LXXVII 265.  KS

pl¹saæ «powodowaæ jakiœ odg³os, klaskaæ? plaskaæ?»: Æemna noc zasúa, psy œe 
poœpœiúy Oj cuœ tam plunsa pod borym psn.  KS

pl¹sy zob. pl¹s.
pl¹taæ siê (lit) Olsz, psn; praes 3pl pl¹taj¹ siê bl; 1. «o rzemieniach uprzê¿y: 

gmatwaæ siê, motaæ siê» bl: Jek jo mom wyjé¿d¿aæ, Kiedy sza plóntajó, Jest my ¿ol 
dziéw czyny, Chtórno tu ³ostaje psn Stef III 32; 2. impers «o gubieniu kroków w tañcu»: 
di×búom œa mocno plòntaúo, bo íam ôúop miluú GryŸliny Olsz, Stef JPW 11; 3. «krêciæ 
siê gdzieœ niepotrzebnie»: co ty mi siê tu pl¹czesz pod nogami? Tu³awki Olsz, KF.  KS

pleban (Z + lit) W Pisz, psn; kle- W Pisz i bl, gle- bl; «proboszcz»: nasz ksi¹dz 
klebán Rochon jest ju¿ stary i kulawy W, Bar 92, jeden ostaú glbanem na ¾ipovym moœæe 
psn.  JS

plebania (Z + P + lit + SWM VIII) OWM; -ija OW Pisz; kle- W Nidz Olc; 
1. «dom, w którym mieszka proboszcz» OWM: pan siê rozejrza³ po ludzach i prosi 
o pomoc, zeby mu pomogli tech rzecy zaniesc spowrotem do plebanii ksêdza probosz-
cza Klon Szcz, P 5, 16, ôæaúam daæ na mš× œfant×, ale kœaç¼a f klebañiíi ñe buúo W, 
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SWarm 60; 2. «stanowisko proboszcza, probostwo»: nasz ksi¹dz klebán Rochon jest 
ju¿ stary i kulawy, a kapelán by chciá³ gdzie na pró¿ná klebanijá W, Bar 92; 3. «ogó³ 
parafian»: Åeby vypen¼aæ ot èarta utrapœone, kœon¼ zebroú lu¬i, caúo klebañijo poœæiúa 
Redykajny Olsz.  KS

plebanka (lit + SWM VIII) OW Nidz; kle- W; «dom, w którym mieszka pro-
boszcz, plebania; te¿: maj¹tek ziemski nale¿¹cy do plebanii» OW Nidz: drobne 
gospod×Åe paôtovali po kila morgùf s kleb×nki W, SWarm 60.  KS

plebañski (lit) W, psn; tylko kle-; Gsg f -é W; «nale¿¹cy do plebanii» W: úo kle-
baíske koñe zorgov×ú stari Gerluga W, SWarm 60; plebañskie w u¿. rzeczowniko-
wym psn; «podatek koœcielny» bl: By³ cyns mä³y i klebäñskie, Näpilim sie w imie 
päñskie psn Kêtrz 92.  KS

plebañstwo «maj¹tek ziemski nale¿¹cy do plebanii» bl, Wis³a III 88.  KS
plebiscyt (Z + P + lit) W Szcz; «g³osowanie ludnoœci okreœlonego terytorium 

(tutaj – wyznaczonych powiatów Warmii i Mazur) dotycz¹ce jego przynale¿noœci 
pañstwowej»: pleiscyt to byú dwu¬estego roku Unieszewo Olsz, plebsct jednak bú 
dla Polaku÷ pegran; s t pšèny, Åe Nmc ÷šstkô luîi, co stònt pšet Ìenîeont lat 
do zaôodnyô Nemcu÷ powjeÅÇal, bespúatne na pleiit byl tu sprowa¼une, ab tu 
gúosowa Stryjewo Resz, jek ten pleiscyt byú, to tu Mñamce guñi¾i za s÷oja struna 
i Poloºi za s÷oja struna Butryny Olsz.  PG, DK

plebiscytowy (P + lit) Olsz Szcz; «zwi¹zany z plebiscytem z 1920 r.»: plebiscit 
vigrali i na pamñòntka tgo zviæaístfa zrobŸili v zomku úolstiískam muzíòm plebisci-
tove Sz¹bruk Olsz, KN III 212, brusurki na teren plebiscytowy dorêncac, niemieckich 
szpiegow ³apac Klon Szcz, P 5, 33.  DK

plec? pleca? zob. II. plac.
plecak (Z + SWM II) Nidz Gi¿ Pisz, lit bl; 1. «poprzeczny pas w uprzê¿y le¿¹cy 

na grzbiecie konia» Gi¿ Pisz i bl; 2. «torba noszona na plecach» Nidz: ÷ plecaku 
bÅoçkajò te úadne butelecºi Jab³onka Nidz.  PG

plecenie (Z) O Nidz Pisz, plecienie (Z) Resz Szcz; forma rzeczownikowa czas. 
pleœæ w zn 1: úyºi to som te do košuf pleceña; úyºi to bendom s košÅeñuf i z lešèynuf 
derte Pietrzwa³d O, keŸina – to ñe jest do kou÷ pleæeno, ñi do üopaúu Bredynki 
Resz.  MK

plecian «przês³o p³otu, ogrodzenia wyplatanego z ga³êzi?»: súup – rigle i do ri-
gluf pšidu te pleæany Hejdyk Pisz, [p³oty] drevñane s pleæanuf jeg¾ijovyô, taºe gaúaŸe 
Wygoda Olsz.  MK

plecianki «p³ot, ogrodzenie wyplatane z ga³êzi» bl, KN I 315.  MK
plecie (Z + PorJ 62) Olsz; «pielenie»: motka do plæa roçk¾i Olsz, PorJ 62, 

245.  MK
plecienie zob. plecenie.
plecionka (Z) Resz Mr¹g Pisz, psn; Gpl -ów Mr¹g; 1. «przedmiot pleciony, wy-

platany» Pisz i bl: üopaúka, pleæunka taka pšet ŸeŸine Góra Pisz; 2. «p³ot, ogrodzenie 
wyplatane z ga³êzi; te¿: przês³o takiego p³otu?»: štaôet, pleæonºi – to œe tak z gaúenŸi 
popetka – ñe? – z deskuf cale zaite – te œe nazvajo blanºi Bredynki Resz, a tedi púot 
je s tô úatu÷, ta¸et, a tedi je púot s pleæonku÷ Miko³ajki Mr¹g.  MK

plecowy (Z + SWM II) Nidz; «le¿¹cy na grzbiecie konia»: plecow Åymñ 
s poduskò Napiwoda Nidz.  PG
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plecy (Z + P + lit + SWM II, III, SDGW) OWM i bl, psn; Ipl -oma O; 
1. a) «u cz³owieka: tylna czêœæ cia³a od karku do pasa» OWM: plec, a u doúu kšs 
Gardyny Nidz, Teroz dzieci chuæko myje, Gamby, rance, plecy, szyje psn Zient 180, zydel 
to taºi, co œe moÅna plecoma opšeæ Szmygwa³d M³ O, moja matka ºed pošúa do ‹jasta 
to nakup¸iúa tam Åeèuf, to púaôte i koš s paúuçºem i tu púaôte vŸeúa na plec i fted 
nosúa Kajkowo O, UAM, ü mròfºi po plecaô latajo, cale Ÿimno Gi¿ycko, ü przen «o po-
parciu, dobrych stosunkach»: tam ja musza³em sobie lepsze plecy zrobiec, bo juz tak by³o, 
ze nie s³o wychodziec na ulice, to ja siê pojednia³em z Partoj¹m Robotyc¹m i z kierowni-
kem tej party Klon Szcz, P 5, 42, ü fraz za plecami «skrycie, nie ujawniaj¹c siê z czymœ»: 
Turki chocia¿ im w oczy podchlebiali, jednak za plecami nimi gardzili i im nie dowierzali 
GazOlsz XXIX 34; b) «u zwierz¹t: grzbiet» O Resz M i bl: co ta œla mu ñe œlŸe s plecuf 
Szczytno, Nasa koza beè, Bo jo bolo plec psn, Åñije to so dva, bura Åñija i potem ta, co 
ma taºe kšze na plecaô Gardyny Nidz, jašè to taºi kolòncy na plecaô Nidzica; 2. «opar-
cie krzes³a, kanapy» OMzach: zofka pšeæe ma taºe plecy, no ñe? Grunwald O, zesel tak 
dokoúa pleæòne, s pleca‹i Szmygwa³d D O; 3. «têpy brzeg ostrza kosy» OW Mr¹g Gi¿ 
Pisz Olc i bl: plecy ot kosy Olecko.  MD, PG

plecznik (SWM II) Nidz Mr¹g Olc, lit bl, Kult MW RD; «poprzeczny pas 
w uprzê¿y le¿¹cy na grzbiecie konia»; por. naplecznik.  MD

I. pleæ (Z) Resz Nidz, psn; «spleciony bicz, bat»: Pšerša šostra usúyšaúa Zara 
mu koña šodúaúa A ta druga pleæ podaúa, A ta tšeæa zapúakaúa psn, a nie zabac-
ta wyjuchtowaæ wase kropówki i przyszykowaæ wase plecie, zeby byli przy nich dobre 
pêkace oracja, Ma³ III 103.  KS

II. pleæ zob. pieleæ.
plejta; formê has³a powtórzono za SWarm; «bankructwo»: poÅiè×ú i poÅiè×ú aš 

nareœæe zrobŸuú pleíta W, SWarm 111. (Nm Pleite).  KS 
plejzer zob. plazyr.
plekacz (SWMc) M, plichacz (Z) Nidz, plikacz (Z + SWMa) Mwsch; 1. ple-

kacz, plichacz, plikacz «cz³owiek ³ysy» M: taºego plkoca vŸeúa stargo, teras to ôúo-
pof ñi ma, ble ôúopa dostaúa, ôoc na jenej no¼e S¹dry Gi¿, glace m×; p¾iôoc, z glacò 
Zgni³ocha Nidz; 2. plikacz «³ysina» Pisz E³k Olc.  PG, DK

plemiê (Z + lit) Nidz E³k, psn; Gpl plemionów Nidz; 1. «ludzie wywodz¹cy 
siê od wspólnego przodka, ród, potomstwo» E³k i bl: ü Zstómpsiu³ Bóg z nieba 
na ziamnia, ¯eby zbaziæ ludzkie plemnia psn Zient 180, ü Synu Dawzidowe plemiê, 
Jakubowe pokolenié psn Ma³ III 5; 2. ogp Nidz: Prusy to œe ¬elo na pare taºiô ple‹o-
nuf Fr¹knowo Nidz.  PG

pleniæ siê 1. «wydawaæ potomstwo, rozmna¿aæ siê»: I niech¿e¿ siê te¿ i ¿eni¹, 
Niech siê wiêcej ludzie pleni¹ bl, Wis³a VII 88, üofca œe tçgo dobÅe plñi, bo jeno to 
namñej, a dva i tš, i štr razu m× Bia³a Piska, UAM; 2. «o roœlinach, zw³aszcza chwa-
stach: bujnie siê rozrastaæ»: Åeby œa ten ôfast ñe pleñiú GryŸliny Olsz.  PG

plenny (Z) Resz Olc; «maj¹cy liczne potomstwo, p³odny; te¿ w u¿. rzeczowniko-
wym»: ÷ ti okolc narut buú plenn  îeèi wôoîiúo na súuÅbe do mešèanu÷, œedemnoro 
îei Stryjewo Resz.  PG

pleœcinó¿ka ¿art. «o gêsi»: a ta gunska pleœæinuška psn, UAM.  PG
pleœæ (Z + lit + SWMsd) OWM, psn; fut 1sg bêdê plot³a bl; 1. «wyplataæ, splataæ, 

zaplataæ» OWMzach Gi¿ Pisz E³k i bl: Šnyper plùt koše i kipi s koÅañi W, SWarm 59, 
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i maju tako tšæine, to òn pleæe taºe krçèi i fted zroi tu koške Kajkowo O, UAM, zera¾i 
kúoskuf jak byúo fertik zrobŸone i plet¾i Ÿeñec Gardyny Nidz, to zawdy koñoŸu warkoce 
plotúa Rostki Pisz; 2. «wygadywaæ, mówiæ niedorzecznoœci; bajaæ» W Gi¿ i bl: Maæku, 
ty g³upstwo pleciesz, my s¹ Mazury i musim nasz¹ ojczyst¹ mowê trzymaæ GazOlsz XXIX 
23, a ñeraŸno co tak marñe plote Bredynki Resz, j× brÇe, jo plote Ryn Gi¿, Jek w swo 
g³owe naleje To plecie stare dzieje psn IS LXVII 240; pleciony (Z + lit + SWMsd) 
OWM; Nsg n -e OW Nidz Pisz E³k Olc; im. bier. w zn 1: opaúka pleæona w ro¼aju kosa 
z ruzgu÷ i s koÅeñi, z lescn, s kadku posta÷ Pisz, i ta kolepka byúa pšyìonzana tag do 
droçga, to byúa pleæona, taºi podúuzny koœik Wojnowo Mr¹g, przynieœ te plecione trzcin¹ 
krzes³a n× goœci Tu³awki Olsz, KF, kufer to taºi drevñany albo pleæony, to taºi troôe jak 
kolepka, tak kšyvo i¬e i dekel mo okrëçgúy Gi³awy Olsz, batleÞisko je ze tšèny  s kadyka, 
a batòk – to skuÅany i pleæòny ze lnu Smolonek O.  MK

pleœæ siê 1. «pl¹taæ siê, mówiæ bez zwi¹zku»: A zona sie cêsto plecie A nobardzi 
przy bankiecie psn IS LXVII 240; 2. «marzyæ siê, roiæ siê»: A ty Józesie, Co ci sia plecie, 
Co ci po ¿ónce Na tamtam œwecie? psn Stef II 62; 3. impers «o okreœlonym splocie 
wydarzeñ»: przs. tu na œwiecie, dziwnie siê plecie W, Bar 139.  MK

pleœnieæ «psuæ siê w wyniku rozwoju pleœni»: to šfama plešñeje pot dila‹i muœi 
vikopaæ preè èorno Ÿemñe Karwik Pisz.  PG

pleœñ (Z + lit) W Pisz, Kult MW HK; ogp: pleœ i meô naroœñe i taºe grÅyby Bia³a 
Piska, mokrù œæyrkù zesmuknùúa pleœñ z reíôovani keúbasi W, SWarm 200.  PG

pleta (Z + SWMc) Gi¿ Pisz; 1. «o cz³owieku, który du¿o mówi» Gi¿: to taºi 
plta, taºi pltak, jo, i brda i tak jak kto mo¾Ÿi S¹dry Gi¿; 2. «o plotkarzu» S¹dry Gi¿, 
SWMc s. 95; 3. «plotka, brednia»: plotaš to taºi – Ìije, taºe plety muŸi [odp. na pyt. 
o cz³owieka, który plotkuje] Karwica Pisz; por. klety-plety.  MK

pletacze (SWM IV) Olsz Nidz; «peda³y w warsztacie tkackim».  MK
pletak (Z + SWMc) Gi¿; «o cz³owieku, który du¿o mówi»: to taºi plta, taºi 

pltak, jo, i brda i tak jak kto mo¾Ÿi [odp. na pyt. kwest.] S¹dry Gi¿.  MK
pletejsza (Z + SWMc) sp Gi¿; «o cz³owieku, który plotkuje».  PG
pletniak «p³ot, ogrodzenie wyplatane z ga³êzi»: [p³ot] z dšÅewa i z drutu ze 

sta¸etu÷; to pletñok [kiedy z ga³êzi (dopisek eksploratora)] Miko³ajki Mr¹g; por. 
pletnik.  MK

pletnik «p³ot, ogrodzenie wyplatane z ga³êzi»: œtaôt do tô zer¬uf bêÑdo œtaôt 
pšŸijane, a taºi z gaúêÑŸuf vpltan to pltñik Szczytno; por. pletniak.  MK

pletwa zob. p³etwa.
plewa (Z + P + lit + SDGW) OWM, psn; Gpl -ów W Gi¿ E³k Olc i bl (plew 

W Mr¹g Gi¿ i bl), Ipl -oma Szcz; zwykle pl «³uskowate odpadki powsta³e przy obrób-
ce niektórych roœlin, zw³aszcza podczas m³ócenia i wiania zbo¿a, te¿ coll»: ar÷a ma 
skššidúa, ÷ pšodek leæi zboze cste, a pot œito Ÿelsko, a ÷ tyúek plewy Olecko, to ñe Åodne 
Ÿorko, to jest no ino plev Kajkowo O, UAM, plew no krowu÷ do ÷utru Godki Olsz, 
pleva to tam do ñicegò Waplewo O, fuôla to jest Ÿalña, co vyŸeje, ale tylko od¬e¾i zboze ot 
plevy Baranowo Mr¹g, íek úodrosnù to to samo dostanù øi do tÜgo Ÿelòne ¾iœæe úot ròçklùf 
øi plevi saradelove, øi úofœanne, øi úod Ÿiºi, øi úod groôu Bart¹g Olsz, KN II 54.  PG

plewnia (Z) Gi¿, lit bl; «miejsce na plewy»: plewña mò‡o, do st×jñi z nadwoÅa, 
do st×jñi Miechy Gi¿; üü ¿art. «o brzuchu?» bl: zag. stoj¹ dwa s³upy, a na tych s³upach 
plewnia, a na tej plewni grabaj [cz³owiek] bl, Wis³a V 157.  PG, DK
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plewniak (Z + lit + SWM V) W Gi¿ Pisz i bl; «niezamo¿ny w³aœciciel gospodar-
stwa wiejskiego, te¿: przezwisko biednego lub bogatego gospodarza»: gospodarstfa 
pot lasam su pœ×sèiste, tam gospodaruíù tilo plevñ×ki W, SWarm 111, ºedy maúy go-
spodoš a œe ¾iôo mñaú to œe pšeœ‹eva¾i: koútuñak abo plevñak Skop Gi¿, gbur, ale cale 
tak to bogaty; plewñak to casem tak pšezwa¾i Ko¿uchy Pisz.  PG

plich (Z + SWMa) Mzach Gi¿ Pisz, plik (Z + SWMa, c) WM; 1. «³ysina» Olsz 
M: to mo p¾ik na gúozé, a po mnecku glaca Purda Olsz, úep bez vúosòf p¾ik Miko³ajki 
Mr¹g; 2. «cz³owiek ³ysy» Resz Nidz Pisz E³k Olc; 3. «nieurodzajny kawa³ek pola»: 
p¾iºi – to taºe górºi, co ñe ro¬i ñic Sajzy E³k.  PG

plichacz zob. plekacz.
plichna «ptak pliszka»: p¾iôny GryŸliny Olsz, PF XVIII 4, 149.  PG
plichta «licho ubrana, niedbaj¹ca o swój wygl¹d dziewczyna (obj. informato-

ra)»: s takò p¾iôtò ñe pošúabiô na špacyr Sz¹bruk Olsz.  PG
pliczyczka? hip «ptak pliszka»: p¾iæicka Zielonka Szcz, PF XVIII 4, 149.  PG
pliæ zob. pieleæ.
plik zob. plich.
plikacz zob. plekacz.
plinc, plinca zob. flinca?
plincki (Z + SWMp) Olsz; «ró¿nego rodzaju placki sma¿one na t³uszczu»: klusºi 

œe zrobŸi z moçºi, ºedy pšeno moçka, moÅna i p¾incºi na patelñi Skajboty Olsz.  JS
plinka «ptak pliszka»: plinºi GryŸliny Olsz, PF XVIII 4, 149.  PG
plinker zob. blinker.
pliseczka? pliszeczka? (Z + PF XVIII 4) Mr¹g Wêg; hip «ptak pliszka»: te 

p¾isecºi to carne gardeúko ma Zgon Mr¹g, PF XVIII 4, 149.  PG
plisia? plisza? «plusz»: moja gruska to f tyle noœiúa; taºe dno zrojune s p¾išy, 

kfaty visyvane, byúo taºe štyvno byúo zroono Zgon Mr¹g.  DK
plisowaæ; poœw. tylko im. bier.; ogp: falbanºi, moršèºi to p¾isovane Molza O.  PG
plisz (Z + lit) OW Nidz Pisz Olc, plusz (Z) Olsz Nidz Olc; «miêkka, puszysta 

tkanina z krótkimi w³oskami po prawej stronie, aksamit, welwet»: na to blusºe to œe 
noœiúo tu taºi stañik i ÷ pšotku do œnurowaña, kole syji do œcoçgñeñæa, to s p¾išu búo 
Olecko, taka Ÿimova [czapka], u gury taºi plus carny i ten rydelek i fœistko búo razem 
Wykno Nidz; por. plisia? (Nm Plüsch).  PG

plisza? zob. plisia?
pliszak? bot.: p¾iœ×ºi, n×getºi, ijòn Opaleniec Szcz.  DK
pliszczyczka (Z + lit) Gi¿ Olc; «ptak pliszka (dem lub hip)»: p¾išèyæºa taka 

malutka z dúuèim ogonem Bogacko Gi¿.  PG
pliszeczka? zob. pliseczka?
pliszka (Z + P + lit) OWM, psn; 1. ogp OWM: p¾isºa, prentºe ptasºi, ¬e bagno 

abo voda to furajo Szymonki Gi¿, p¾iska – ma tu carno pod gar¬elo i dúuèi üogon ma 
Wystêp Szcz, p¾iška – œivy maluœºi i Åoúty tyš; jak juš p¾iska pšy¬e, pañi, to juš fted 
vŸosna jest N Wieœ Ostródzka; 2. «o liszce – larwie motyla?» Gi¿: no to mentelºi, co 
furajo, to mentelºi œe nazvajo, a ofte to plsºi Miechy Gi¿.  PG, DK

pliszowy (Z + lit + KMW 81) OWMzach Mr¹g Olc, pluszowy (Z) Olsz Mr¹g 
Gi¿; «zrobiony z pluszu lub aksamitu, welwetu»: ôustka tyš, p¾išowe, jedwabne i kartu-
nowe Liwa O, v Ÿime plušove kapuce na gúove Gady Olsz, obrusek to s partu añi jaúy, 
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a deºa to plšowa Kosewo Mr¹g, sukman to tutaj ma taºi p¾išovy kolny, to byú zavdy 
koœæelny Baranowo Mr¹g.  PG

plita (Z + SWMa) Wêg Gi¿ E³k Olc, SWMp; Gpl -ów Gi¿; 1. «pokrywka garnka» 
Gi¿ E³k Olc (SWMp podaje wspóln¹ lokalizacjê: plita, plitka Pisz E³k Olc): dòñice, 
ñis, plt do zakrywaæ èarkò÷ do waÅña Grabnik E³k; 2. «p³yta na piecu kuchennym; 
te¿: ca³y piec kuchenny» Gi¿ Olc i bl: pot to plto mom pœekarñik Skop Gi¿, èarnek to 
Ÿeçksy, a te tam na p¾iæe ÅelaŸñoºi ib, kole p¾itòf to francuzy so ib; 3. «czo³o u zwierz¹t» 
Wêg E³k Olc: p¾ita u koña i krova – tam ¬e rozum jes So³tmany Wêg, a z mazursºego to 
na bydlaka mòŸi œe: ma p¾ite, a na cúoŸeka: ma uœine Borawskie Olc, SWMa 7.  PG

plitka (Z) Gi¿ Pisz, SWMp; 1. «pokrywka garnka, te¿ dem» Pisz (SWM poda-
je wspóln¹ lokalizacjê: plita, plitka Pisz E³k Olc): p¾itºi, co œe pškrywa na ÞeleŸñak 
Pogorzel Wk Pisz, p¾itka to pšykryfºa na kastròle Rostki Pisz; 2. «cz³on krêgos³upa, 
krêg?»: ja w wojñe cale ñe buúem, ot èternastyô latem œe oba¾iú i soe pltke stronæiú 
Gi¿ycko.  PG

ploma zob. pluma.
*plomba zob. blomba.
*plombowaæ zob. blomberowaæ.
plompa, plumpa (Z + lit + SWMp) OWM i bl; plo- O Olsz Gi¿ E³k i bl, plu- 

(w tym pló-) OWMzach Wêg Gi¿ Pisz E³k i bl (SWM podaje wspóln¹ lokalizacjê: 
plompa, plumpa O Szcz Mr¹g); «studnia zaopatrzona w urz¹dzenie z ruchomym ra-
mieniem, s³u¿¹ce do pompowania wody, te¿: samo takie urz¹dzenie»: jak œe æšpa to 
studña, a tak to plòmpa Kruklanki Wêg, v gbursºiô fœaô to koúo plompy napojo i zagoño 
Lichtajny O, tak œe ta plumpa popsovaúa, to ino tak æšpom kubeúºem Lipowo O gm. 
Waplewo; üü «ogólnie o studni»: plompa z wel¹ bl, SWMp 10. (Nm gw. plumpe).  KS

plompowaæ, plumpowaæ (Z + lit) OW Szcz Mr¹g Pisz E³k; plo- E³k, plu- (w tym 
pló-) OW Szcz Mr¹g Pisz E³k; 1. «w odniesieniu do wody: pompowaæ» OW Szcz Pisz 
E³k: ze studñi abo s plòmpy œe plòmpuje Orzysz Pisz, pude wode plumpowaæ Ruœ M³ 
O; 2. «uderzaæ z pluskiem o powierzchniê wody»: súòmp – súembem – œ¬i i plòmpuje 
i rib nagaña Mr¹gowo; bêdzie plumpowano «pompuje siê»: plumpa, ftedy by¬e plum-
povano Szeligi E³k. (Nm gw. plumpen).  KS

plon (Z + P + lit + SWM VIII, SDGW, Szyf ZOW) OWM i bl, Kult MW MP, psn; 
1. «uroczystoœæ na zakoñczenie ¿niw, po³¹czona z zabaw¹, poczêstunkiem, do¿ynki» 
OWM: kedy œä üu gospodaÅa konè robota – mòŸo plòn Godki Olsz, plòn, popœi¾i tedi, 
za to robote Bogu po¬eÖkowano, co jest zrobŸone Polska Wieœ Mr¹g, plòn; dosta¾i Ÿina, 
wòtk i dawñj to œe wodò oblewa¾i Butryny Olsz, tgo pana co plòn ñoú, tš raz w gure 
Ryn Gi¿; 2. «wieniec do¿ynkowy, wi¹zanka z k³osów» OWM: na polu wyera¾i kúosºi 
i plòn taºi buú roony na tšeô nuskaô, te nusºi by¾i pleæòne i by¾i postrojòne rozmaity-
‹i œlejôa‹i Zdory Pisz, tylo üostatek zta vezno, to tak ze dva¬eœæa kúosòf zŸëÑzo, tak 
to plòn mòìo Kobu³ty Szcz, i ten plòn dostaúa ¬e÷cna múod× do ñeœeña, najŸencj 
to dosta¾i ¬e÷caºi, i tn pœersy koœñik i jego odbŸeracka i te plòn pšyñeœ¾i Zdory Pisz, 
üon to korune pšñòs do domu, a tu doma ÷šsc jus ceka¾i na ten plòn z wodo Ryn 
Gi¿; 3. «ostatni pokos przy koszeniu zbo¿a» Szcz Wêg Gi¿ Pisz E³k: jek ostatñe zto 
ben¬e doœecune, to muŸi¾i plun Wystêp Szcz, òstatñi pokos, plòn kšyce¾i Ko¿uchy Pisz; 
4. «pieœñ do¿ynkowa» Szcz i bl: po drodze œpiewaj¹ ró¿ne pieœni, a¿ wreszcie zanuc¹ 
plon bl, Wis³a VI 776; 5. «zbiór z pola» W Nidz Pisz i bl: œe ugoruje Ÿemñò, cob lepš 
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plòn daúa £yna Nidz, to bú tçgo dobr plòn s tô burakuf Bzury Pisz, UAM, A na 
psiersy maja bu³ œron, to obziecuje hojny plon psn Ma³ I 9, ü przen ¿e z zaprzañstwa 
lepsze plony, choæ i licha rola GazOlsz XXIX 8; 6. «wianek lub bukiet zawieszany na 
krokwiach dachu na znak zakoñczenia prac ciesielskich» bl, Kult MW MP 171.  KS

plonowaæ (Z + lit) Olsz Szcz, psn; fut 3sg bêdzie plonowaæ Olsz, imp 1pl bodaj 
my plonowali bl; 1. «dawaæ plon, te¿ impers» Olsz Szcz i bl: Åito bañ¬e lepœi plònovaæ, ñiš 
úònski rok Pluski Olsz, Stef JPW 15, draÅba búa dobra, bo plonowaúo Rudziska Szcz; 
2. «zbieraæ plony» bl: O, bodajmy zdrozi plonowali, Wsego rocecku docekali psn Sob 57. KS

plonowaæ siê psn; «dawaæ obfity plon»: Bodajby siê plonowä³o Wsiego roku 
docekä³o psn Kêtrz 83.  KS

plonowy (Z + lit) O Olsz; przym. od plon w zn 1: Ÿ×nek plonowy Gietrzwa³d 
Olsz.  DK

plot zob. p³ot.
plota «plotkarz»: plota taºi, klotkoš – klotºi roi, lu¬i jado‡i Zwierzewo O.  MK
plotan (Z) Gi¿, SWMc; «plotkarz».  MK
plotarz (Z) Pisz, SWMc; «cz³owiek mówi¹cy g³upstwa, pleciuga, plotkarz»: plo-

taš to taºi – Ìije, taºe plety muŸi Karwica Pisz.  MK
ploteczka (Z + SWM XII) Pisz; «wst¹¿ka, te¿ hip»: plotecko zaŸonš Orzysz Pisz. 

  MK
I. plotka (Z + lit + SWM II, IV, XII) O Olsz M, SWMc, psn; Gpl -ów O; 

1. «wst¹¿ka, tasiemka, spleciony sznurek; pasek materia³u» O Olsz M i bl: plotºi – to 
co ¬efcaºi ve vúosaô noso Góra Pisz, tako ¾oúbe, mica, mca stare bŸaúºi noœil tako 
bŸaúo, take plotºi pod brodo Skorupki Gi¿, plotºa, na kapelus, na ôuèe Miko³ajki Mr¹g, 
bú taºi kryzovaty ºitel, borty bú nasyte, to byú jedvabne borty i plotºi Kwik Pisz, plotºi; 
plotkañi z´unzivano kole gar¬e¾i Grabnik E³k, taºe lentºi, plotºi taºe, kawaúek [p³ótna, 
«tzw. parcik»] ºistkam zaìëzyvany bl, SWM IV s. 140, ü jak na vesele byúo prosone, to 
jeÅîiú druzba na koñu, f cervone lentºi ubrany i plotºe v reçku ñaú i tedy jeÅîiú i na vesele 
proœiú; a jak múode panny by¾i to iô to plotko naiú Narty Nidz, ü na mu¸i to poŸesamy 
te plotºi [o lepach] Orzysz Pisz; 2. pl «o cuglach» Pisz: vucºi, ºedy œe na koña œëñ¬e, to 
úod uzdy, to te plotºi, co èšymaú v garœæi Guty Ró¿yñskie Pisz, SWM II s. 77; 3. a) ogp 
(zwykle pl) O Olsz Szcz Wêg Gi¿ i bl: co ty tam ³o naju takie plotki rozpoziedujesz? 
Tu³awki Olsz, KF, bab plotkuf narobŸo Elgnówko O; b) «o cz³owieku, który plotkuje» 
bl, SWMc 95.  MK

II. plotka zob. p³utka.
plotkarka (Z + SWMc) W Olc; ogp.  MK
plotkarz (Z + lit + SWMc) OWM; ogp: faflot, s plotkañi lata po fœi, plotkaš 

Rumy Szcz; üü «o cz³owieku, który siê chwali»: to go za ñic maju, üomñijajo go – plot-
koš [odp. na pyt. kwest.] Gady Olsz.  MK

plotko zob. p³utka.
plotkowaæ ogp: plotkowaæ; ju¿ znowu na naju plotkujesz? Tu³awki Olsz, KF.  MK
plotnik «plotkarz» Szczytno, SWMc 96.  MK
plotoniæ «cienki sznurek do przewi¹zywania pasm przêdzy, tzw. motowêzek»: 

esce ro¬ice to plotoniæ móìi¾i Pietrzwa³d O, SWM IV s. 92.  MK
plotuch (Z + SWMc) OW Gi¿ Pisz; «plotkarz»: plotuô, co plotºi roi Klebark 

Wk Olsz.  MK
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plotuszka (Z + SWM XII) Mr¹g Gi¿ Pisz E³k, psn; «wst¹¿ka (te¿ hip), sznure-
czek»: tlo búo nadro kole košu¾i, tu plotusºa i tu plotusºa i tu sypeúek taºi zaŸonzan 
Rybical Gi¿, casem taºi jest spœònek i plotusko pššewŸunÅe i tak œe tššima Rostki 
Pisz.  MK

pluc, pluca zob. p³uc.
plucko zob. p³ucko.
pluco zob. p³uc.
plucha (Z + PJPAN LVII) Olsz Gi¿; «deszczowa pogoda, s³ota»: pluœa, a jak 

œñk to za´erua [odp. na pyt. kwest.] Ster³awki Wk Gi¿.  KS
pluchocina (SWM VI) Mr¹g; «deszczowa pogoda, s³ota».  KS
pluchota (Z + lit + SWM VI, PJPAN LVII) M; «deszczowa pogoda, s³ota; 

te¿: œnieg z deszczem, zawierucha»: pluôota jek tak ¬eñ dña pada i zavdy caúy ¬eñ 
Fr¹knowo Nidz, pluôota to jäk desc i œñk U¿ranki Gi¿, ºed zaŸeruô je taºi, œñg 
z descm to pluôota – to ºed tag zaŸw× S¹dry Gi¿.  KS

pluchowina «deszczowa pogoda, s³ota, te¿: deszcz ze œniegiem» Ryn Gi¿.  KS
pluczeæ, plukaæ zob. p³u-.
pluæ (Z + P + lit) Olsz Szcz Pisz, psn; ogp (czasem jako wyraz lekcewa¿enia 

lub pogardy b¹dŸ jako czynnoœæ magiczna) Olsz Szcz i bl: dopsierum wytar³a a ty 
znowu plujesz Tu³awki Olsz, KF, lekarz siê mie pieta³ dlaczego ja pluje krwo, to ja 
sze ba³em opowiedziec moje bolesnie prace Klon Szcz, P 5, 17, plul na mêÅa Kajny 
Olsz, ten pisze protoko³ i mie siê wypytuje i pluje i pluje we twarz i wyzywa mie od 
zdrajcow Klon Szcz, P 5, 37, to trzeba by³ siê ¿egnac i pluc na stronie, to wtenczas nie 
mia³ prawa cos narzuczaæ jakej choroby ten wyatrz ib, 67, ü przen kanóny pumétrowe 
Plujó kule stolowe psn Stef II 79; pluj¹c im. wsp. ndm.: Jezusa kššiÅujonc, kref œfentu 
pšelevajonc, v ob¾ice plujonc Zy¬i, lud zaœlepœuny, ot syn¬uf pobu¼ony, gvaútem na 
kššiš vlek¾i Hejdyk Pisz; by³o plute z podm. uogóln.: plute mie by³o wtwasz Szczêsne 
Olsz, P 2, 18.  UDK

pluder «szmata, suknia z lichego materia³u (obj. SWarm)»: f taki pluder biô œa ñe 
úoblokúa W, SWarm 111.  UDK

plug zob. p³ug.
plugastwo «o ptasich odchodach»: pot œæano lezaú i ptak mu puœæiú plugasfo na 

ocy jego i zañeŸi¬oú Jagodne Pisz.  UDK
plugawiec «epitet pejoratywny»: jesteœ plugawiec! GazOlsz XXIX 12.  DK
plugawy «s³otny»: plugawe dni Ko¿uchy Pisz, SWM VI s. 64.  DK
pluk? «wyraz oznaczaj¹cy uderzenie z pluskiem o powierzchniê wody»: potper¾i 

e  pluk ÷ te wode Stryjewo Resz.  KS
pluma (Z + lit + SWM XI) W Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k i bl; plo- Olsz; Gpl -mów 

Pisz; 1. «owoc œliwy renklody, te¿: ogólnie o œliwce» W Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k: œ¾i÷ºi 
– to maluñºe, š÷aèºi – ´eçkše, plumy – duÅe, modre, bŸaúe plumy Unieszewo Olsz, 
ruÅñica ‹e¼y œ¾ivo a plumo jest tak×: ‹êso na kañeñu pšy œ¾iìe je fest, a ºañeñ s plumy 
da œe vyjoñæ Ogródek E³k, latoœ to üu nas ñi mamy plumuf, zmarzúy te k¸aty, mròs je 
zmroŸuú Orzysz Pisz; 2. «drzewo œliwy renklody, te¿: ogólnie o œliwie» W Szcz Mr¹g 
Gi¿ Pisz E³k i bl: v našam úogro¬e m×va œfaèki, œlifki i plùmi W, SWarm 111, to üolsna, 
to krusºa, to jebúonºa, to pluma Bogacko Gi¿. (Dnm plƒme).  KS

plumpa, plumpowaæ zob. plomp-.



108 plumpn¹æ 

plumpn¹æ «uderzyæ z pluskiem o powierzchniê wody»: šturkoè? plumpñe zawd 
Wygoda Olsz. (Nm gw. plumpen).  KS

plumps; tylko plums; «wykrzyknik naœladuj¹cy odg³os uderzenia o powierzchniê 
wody, plusk»: do tego œfatúa [raki] leco, i vipadajo tak plums, plums GryŸliny Olsz. 
  KS

plumpsn¹æ; plumsn¹æ; praet 3sg plumps³o; «uderzyæ z pluskiem o powierzchniê 
wody»: [ja] ustawiú œa na kúoda i reºi pozbŸeraú, a to plumsúo i ja œa wiwruæiú, bo to ñe 
buúa kúoda tlo šèubeú Wygoda Olsz, no i zanadto wymachiwa³ [rêkoma] i plumpsn¹³ 
do wody St Kaletka Olsz, Leng 170. (Nm plumpsen).  KS

plums, plumsn¹æ zob. plumps(-).
plun¹æ (Z + lit) Olsz Olc, psn; ogp (czasem jako wyraz lekcewa¿enia): ten syn 

plunoú na te Ÿelazo, bes to on zbadaú, cy te Ÿelazo gorunce Kowale Oleckie, tak siê 
rozjadoziu³, co en× plun¹³ na niego ji poszed Tu³awki Olsz, KF, ü przen plunê na wszyst-
ko ji podê ib.  UDK

plusk (Z + lit + SWM VI, PJPAN LVII) W Nidz Mr¹g Pisz; «deszczowa pogo-
da, s³ota, te¿: ulewa»: f taki plusk do mñasta ñe poíy¬eva W, SWarm 112.  KS

pluskaæ «kropiæ, m¿yæ (impers?)» GryŸliny Olsz, SWM VI s. 54.  KS
pluskota «ci¹g³y, ulewny deszcz, ulewa (obj. SWarm)»: tak× íe ¬iœ×í pluskota, Åe 

œa razu s ôati viíÅiæ ñe ôce W, SWarm 112.  KS
pluskowaty (Z + SWM VI) Olsz; «s³otny, deszczowy»: plusk abo pluskowate 

poŸetše GryŸliny Olsz.  DK
pluskowy «s³otny, deszczowy»: pluskowe poŸetše Unieszewo Olsz.  DK
pluskwa (Z + lit + SWM VI) OW Szcz Mwsch, psn; Gpl -ów- Szcz Gi¿; 1. «owad 

z rzêdu pluskwiaków ró¿noskrzyd³ych, Cimex lectularius; sp o innych owadach» OW 
Szcz Mwsch i bl: plusk÷y so w úozu, taºe smro¼once robaºi Krutyñ Mr¹g, plusk÷y, 
œe¼o za tapetoma Ryn Gi¿, pluskfy paÅy œe goroco vodo Szmygwa³d M³ O, plusk÷a 
taka bŸaúa Klebark Wk Olsz, polna pluskfa, bo jo v domu to ñe m×m Koñczewo Pisz; 
2. «s³ota» Biesowo Resz, SWM VI s. 63.  PG

plusz, pluszowy zob. plisz(-).
pluszczyæ impers «o padaniu deszczu»: pluta, plusc i plusc Gardyny Nidz.  PG
Pluœne «nazwa jeziora» Pluski Olsz, Sien 277.  PG
pluta (Z + lit + SWM VI, PJPAN LVII) OWMzach Gi¿; «d³ugotrwa³a deszczo-

wa pogoda, s³ota; te¿: deszcz ze œniegiem»: ômurn ¬en, pluta – ºed pad× ÷est Rumy 
Szcz, ¾iôe poŸetše, pluta Mycyny O, mÅ, to teš pluta, sñk, ôlap× i de – to tak pospoúu 
jest pluta Bredynki Resz.  MK

pluzyr zob. plazyr.
plu¿ek zob. p³u¿ek.
plu¿yæ «o deszczu: padaæ»: desc pada, desc pluz Wierzbowo Nidz.  PG
plytki zob. p³ytki.
plytko zob. p³ytko.
plytkowaæ zob. p³ytkowaæ.
plywaæ zob. p³ywaæ.
p³aca lit bl, psn; «zap³ata»: przs. Jeká prácá Taká p³ácá psn Stef RD 89.  DK
p³acenie (P) Olsz; forma rzeczownikowa czas. p³aciæ: a¿ g³owa ma boli sk¹d tu 

tyle z³otych braæ do p³acenia Dywity Olsz, P 4, 46.  MK
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p³achetka (Z + SWMsd) Olsz Mr¹g Gi¿ E³k Olc; 1. a) «przeœcierad³o» Olsz 
Mr¹g E³k: na te fedry pšydo madracºi, a potem pošaúºa, tedy púa¸etºa, a potem 
poduskuf dva, a potem druga pošaúka Szczecinowo E³k; b) «przykrycie na stó³» 
Mieruniszki Olc, SWMsd 55; 2. «o porcji w³ókna przygotowanego do przêdzenia» 
Gi¿: s púa¸etºi mozna kuñ¬oúke roiæ abo i z reçºi tak pššoñœæ Wydminy Gi¿.  MK

p³achta (Z + lit + SWM IX, SWMsd) OWM i bl, Kult MW JW; pl- Olsz Gi¿ 
E³k; Gpl p³achet Gi¿, p³achtów OWMzach Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz, Ipl -oma Resz; «du¿y 
kawa³ tkaniny u¿ywany w gospodarstwie»: a) «jako przeœcierad³o, te¿: kapa, narzuta; 
przykrycie» OWM: púaôta – to jest taka, co œe kúa¬e w úòsku, œæele se úòsko, to œe 
púaôte pot tym rospostše; jak jest madraca; na Ÿišôu as na to co œe ukúa¬e cúojek Bartki 
Nidz, púaôta to jest co na dno, ale co zakræ úusko to deka, a púaôta co œe na dno ukúa-
¬e Fr¹knowo Nidz, púaôta na úoÅe s fren¼lam abo ze šÌicam pospoúu Wêgój Resz, 
deºi, púaôta do zakryæo, soe tkane sfojsºi roboty Ruœ M³ O; b) «do nakrycia sto³u» 
W Mr¹g Gi¿ Olc: taka pstra púaôta na stuú to mu´i¾i obrus Wydminy Gi¿; c) «do 
siania» O Olsz M i bl: veŸñe púaôte na rmñe z lv strun na pravo i pravò rçku eje 
Kajkowo O, UAM; d) «w innych zastosowaniach» O Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: 
moja matka ºed pošúa do ‹jasta to nakup¸iúa tam Åeèuf, to púaôte i koš s paúunºem 
i tu púaôte vŸeúa na plec i fted nosúa Kajkowo O, UAM, ºedy Ÿetš Ÿaú, to na púaôte 
Ÿe¾i Kosewo Mr¹g, kolpºa i ÷ koble na polu, taºi Þaúek [sic!] z nogañi, potm uÞoza¾i 
púaôte i pòŸñej œe tam wúozyúo ¬ecko i œe bujaúo tam i sam Jab³onka Nidz.  MK

p³achteczka (Z + SWMsd) Pisz; «przeœcierad³o, te¿ ekspr»: pšettym ñe¾i madra-
ce i unterbety, teras tylo púaôtecka na súome Pogubie Tylne Pisz.  MK

p³aciæ (Z + P + lit) OWM, psn; praes 1pl p³acem Olsz, 2pl p³acita Pisz, praet 
1sg ja p³aci³ Mr¹g Pisz, 1pl my p³acili Mr¹g, p³acilim O Olsz Mzach Mr¹g, fut 1sg 
m bêdê p³aciæ bl, 2pl bêdziecie p³aciæ Mr¹g; «dawaæ zap³atê, uiszczaæ nale¿noœæ, 
op³atê» OWM: f Krulfcu mñaúem jednego üucña, to ja jemu d×ú, ja jmu púauú 
tak jak e mu p¸ijen¼ nalezaúo Bzury Pisz, UAM, sam zrobŸi, to jem ñe bruku-
je púaæiæ N Guty Pisz, ôto buú vgran, tn púauú tm muzikantòm D³u¿ki O, 
UAM, barzo maúo rente púacu Wojnowo Mr¹g, jäk jesce vaguf ñe buúo, to na Ÿertle 
pedava¾i, okròçgúy, esce dva us ñaú, od Ÿertla púaæi¾i Turówko O, restem p³acili 
jajamy zbo¿em, lub zarnem rozniego gatunku, bo pieniê¿y to barzo po wyjoskach 
ma³[o] by³o Klon Szcz, P 5, 7, m púaæi¾im ‹eškane, m púaæi¾im ÇÅevo D³u¿ki O, 
UAM, mneškanec – komornk je na mnškanu, to u drugô luîi muel púaæiæ nojm 
D Wólka Resz, ü fraz niech Bóg p³aci bl zob. Bóg; p³acony im. bier.: Mam cyns jesce 
niep³äcony, Bije w g³owe jäko zwony psn Kêtrz 98.  MK

p³acz (Z + P + lit) OWMzach E³k, psn; ogp: pozniej by³ p³ac i lament o walizê 
i jej nie dosta³ spowrotem, zgieni³a cza³kem Klon Szcz, P 5, 12, ÷ted zroiú œe púaè, 
kœuÞe i ta ôora t i púaka¾i ÷sc Gardyny Nidz, Tys ma nie s³ucha³a, Boœ ma nie 
kocha³a, A teroz z p³aczam Bandziesz narzéka³a psn Stef I 90, ü fraz w p³acz «o nag³ym 
wybuchu p³aczu»: te múoîi, te ôúopaºi to psote poroi¾i: te stuºi im vŸe¾i i sôova¾i f kše, 
to te one f púac Kot Nidz.  UDK

p³aczliwy 1. «p³acz¹cy»: Tam ogromnie ³zy wylewa³y P³aczliwe matki, Kiedy ich 
dziatki le¿¹ jak barankowie Lub w polu snopki psn, Szyf ZOW 47, ü przen súyš púaè¾ive 
srce moje Szyldak O; 2. «pe³en ¿a³oœci, przypominaj¹cy lament»: A tak, gdy juz koñce 
mo mowe p³acliwo, prose, wys³uchaj mo proœbe gorliwo oracja Ma³ III 56.  DK
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p³akaæ (Z + P + lit) OWM i bl, psn; imp 2pl p³aczta bl, praet 1sg ja p³aka³ 
bl, 1pl p³akalim W Nidz Pisz, fut 2sg bêdziesz p³aka³a bl, 3sg m n bêdzie p³akaæ Gi¿ 
i bl, 3pl bêd¹ p³akaæ Olsz i bl, bêd¹ p³akali, p³aka³y Olsz i bl; 1. «roniæ, wylewaæ 
³zy» OWM: ch³opák p³aká³, ale t³umniu³, bo tak mu ³ojciec rozkázá³ W, Stef OK 37, 
ješèe mam poÞedaæ kozañe na ñe¬ele, co poúova lu¬i bando púakaæ, to poúova œa 
œ‹joæ Dywity Olsz, ludzie [...] p³akali na ca³y g³os W, Bar 91, ko¾ipka, jak [dziecko] 
púaèe, to œe koúe Mycyny O, zag. œetem sukenkof ma na œe, jak iô zebuje, to kaÅdy 
muœi púakaæ [cebula] Tyrowo O, ü matºa puaºaúa gošºe úzy Pisz, ü jak œe üoba 
üobúapœi¾i, to púaka¾i an maúe ¬eæi Smolonek O, ü przen súuô×ú, íek ten úogeñ 
f komñinku púak×ú i còœ íenèaúo Br¹swa³d Olsz, Stef JPW 46; 2. «wyra¿aæ, zwykle 
p³aczem, okreœlone uczucia lub emocje»: a) «¿al, smutek, têsknotê; lamentowaæ, 
rozpaczaæ, op³akiwaæ jak¹œ stratê» O Olsz M i bl: tom te¿ tak p³akali za niego, ¿em 
sia z ¿álu ³utuliæ ni mogli W, Bar 42, P³akaæbym jo té¿ mnia³a, Chybabym ³og³upsia³a. 
I na koœció³ œwenty dom, ¯e cie ju¿ nie ³oglóndom psn Stef II 121, matºa jego vy-
glundaúa ¬eñ dña i púakaúa, co jus zèinuú, a ten stary jo poæesaú, co go Pan Buk 
dobšÅe pšiprova¬i Jagodne Pisz, púaka¾i, co üojca ñe majo Szmygwa³d D O, Do tak 
kochanej matki P³aka³y jego dziatki psn IS XXXI 117, A v ñe¬ele rano Púakaú üojæec 
za to ano Púakaú üojæec, púakaú ja Púaka¾iœmy üobadva psn, ü przen S ºäñeña 
na ºäñeñ skovrònecek skace. Jäk ja œe vesele, srce ve mñe púace psn; b) «poczucie 
krzywdy, niezadowolenie z trudnej lub niedogodnej sytuacji; u¿alaæ siê, uskar¿aæ 
siê» Nidz Gi¿ i bl: púaka¾im nad sobo Bartki Nidz, I púakaúa, naÅekaúa: Coš j× te-
ros doèekaúa? psn, tak ftedy ustaúa kole jednego domu i vŸúa púaka f ty bÞe¬e £ajs 
Nidz, Be¬eœ noœiúa skure do wody, Be¬eš noœiúa, be¬e púakaúa, ºedy æi be¬e skura 
œ‹er¬aúa psn, Orac zjat koúac  esce púace, A ÅeÅncek zjat perncek I esce skace psn; 
p³acz¹cy (P) Nidz, p³akaj¹cy psn; im. wsp. odm.: 1. w zn 1 bl: Psielgrzym zbli¿u³ sia 
do niego, Bardzo p³aczóncégo psn Stef III 107; 2. w zn 2a (te¿ w u¿. rzeczowniko-
wym): Onä idzie do koœcio³ä Drobno st¹paj¹ca, Ä on zä nio pilnie pätrzy Rzewnie 
p³äkäj¹cy psn Kêtrz 55, weselce sche z weseloncemny a p³ace ze spa³concemny Wa³y 
Nidz, P 9, 5.  UDK, DK

p³akanie psn; forma rzeczownikowa czas. p³akaæ: a) w zn 2b bl: Siadaj, siadaj, 
œlicne kosianie, Nic nie pomoze twoje p³akanie, P³akanie nic nie pomoze, Œtery konie 
stojo w wozie Psiêknie przybrane psn Sob 119; b) w zn 2a: Czyœ ty jest godzien p³akania 
mojego, Straciu³eœ mi zianek z kochania têgego psn IS LI 186.  UDK

p³asiczka «ryba p³otka, Rutilus rutilus» Wêgój Resz, SWM X s. 14.  PG
p³ask; na p³ask «wzd³u¿ najwiêkszej p³aszczyzny, p³asko»: po³o¿ywa ten b×l na 

p³ask, coby nie zleci×³ Tu³awki Olsz, KF.  HP
p³aski (Z + lit + SWM IV, X, SWMp) OWM, psn; pl- O Nidz Gi¿ Pisz; 

1. «niewypuk³y, równy, o dachu: niespadzisty; niegruby; sp³aszczony» OWM: skššiña 
co ‹aúa Ÿekò proste, púasºe Jedwabno Nidz, kavaú ostaìonej ro¾i – metra šroka, 
a dúuga jaka ôto ôce, ona muœi byæ plaska, dookoúa bròzd Nidzica, jest púasºi daô 
i jest ‡isoºi na stoúku i tn ñisºi to je stšeœa Ster³awki Wk Gi¿, to b¾ kartofle Åñnte, 
tak noÅm, Åñnte taºe na šajben, taºe plasºe Kajkowo O, UAM, üuklejºi to sò púasºe 
Spytkowo Gi¿, ü plasºe jag deska Turówko O, ü ³on m× takie p³askie stopy ji bez 
to tak pokracznie chodzi Tu³awki Olsz, KF; 2. «p³ytki, nieg³êboki (te¿ o wodzie)» 
OWM: do ñsa talš, púasºi Napiwoda Nidz, muœi bæ gn×zdo púasºe, co una dobÅe 



111p³aszczyzna 

všeîi D³u¿ki O, UAM, flaôštal to jest púasºi ôlf, a tifštal to jest gúmboºi Bia³a 
Piska, UAM, scupl×k œe¬i dôt f tœæiñe, na púasºej vo¬e i patš, c se ôturna rba i¬e 
i un jo zúaÌ ib; p³askie w u¿. rzeczownikowym «p³ycizna»: a suñ¬iæel mu´i, na tem 
púasºm to œe niôt ñe moze utop¸iæ Bia³a Piska, UAM.  DK

p³asko (Z + lit) Olsz Szcz Gi¿ Pisz; pl- Gi¿; 1. ogp Olsz Gi¿ Pisz: po³o¿u³ sie 
p³asko na ziemnê Tu³awki Olsz, KF, potym [len] beñ¬e rwany, potym go púasko na Ÿem, 
potym popodnoœiæ i ÷ snopºi po ¬eœiñæ par beñ¬e postaŸuny Lisy Pisz; 2. «p³ytko; na 
niewielk¹ g³êbokoœæ» Olsz Szcz Gi¿ Pisz: tam je p³asko w tem st×zie, mo¿esz œmia³o 
przejœæ Tu³awki Olsz, KF, oraæ púasko [to] oraæ púytko, a oraæ do zagona to oraæ 
gúmboko Kobu³ty Szcz.  DK

p³askuneczka; tylko pl-; «pusty str¹k (obj. Kolb)»: Groszek nam siê nie obrodzi³, 
Jeno <plaskuneczki> psn, Kolb 156.  PG

I. p³askuny (Z + SWM X) Olsz Mr¹g Gi¿ E³k Olc, p³oskuny (SWM IV) Olc; 
«ryby»: a) p³askuny «p³otki» Olsz Mr¹g Gi¿ E³k; b) «leszcze»: púaskuny co duÅo 
oœæokof majo, üoœciof peúno, ñêso majo f tem kšyŸe Siedliska Gi¿.  DK, PG

II. p³askuny plt (Z) Olc, p³oskuny plt (SWM IV) Olc; «konopie tzw. mêskie»: 
konop¸e to jest dvojaºe, púaskuny to taºe co pšut doÅeñejo Wieliczki Olc.  DK, PG 

p³askusy «gatunek jakichœ ryb»: jek m naziwamy púoæice, ted taºe syroºe 
púaskus, üokuñe Miko³ajki Mr¹g; p³askusy plt (SWM IV) Szcz Pisz E³k; «konopie 
tzw. mêskie».  DK

p³aszcz (Z + P + SWM XII, KMW 81) OWM, psn; Lsg -e Gi¿, Gpl -ów W; 
1. «ró¿nego rodzaju okrycie wierzchnie» OWM: púasc to mantel Fr¹knowo Nidz, sur-
dut – ‡elºi púa grub, üod ‡jatru, üod Ÿimna i deu Bredynki Resz, kaft×n – taºi púašè 
luŸn, tak co lôšgo to muìjo kaft×n Mycyny O, sukman to ôúopsº púosc Mr¹gowo, jek 
byúo poganst÷o – KšyÅaºi, aúy uur i èorny púašè Barczewko Olsz, ü przen fšscy pšjeôa¾i 
gúosovaæ pot tym púašèem Purda Olsz; 2. «o stroju duchownego chrzeœcijañskiego»: 
púasc, kunc [ewangelicki] ji¬e f púaæe Ryn Gi¿, ºatolicºe kœen¼e tagzes ôo¬i¾i jäk nase 
– tys ôo¬iú w èeroku i ñaú wúozone – tys tagzes, ino tu kole syi ‹aú inacyj troske, a teras 
to ôo¼o ÷ taºiô púascaô Maldanin Pisz; 3. «o derce dla konia»: A na tam polu stoi tam 
koniczek Na tym koniu jasny p³aszcz psn IS LX 220, Konika prowadz¹, p³aszczem nakry-
to; Mojego Jasinka na wojnie zabito! psn, Wis³a III 574.  KS

p³aszczka (Z + SWM X) O Resz Mzach Mr¹g; pl- O Nidz; «ryba p³otka; te¿ 
o innych rybach»: púascºi – púasºe, æenke rb Wystêp Szcz, púotka to vuska a plascka 
to co jinnego Kownatki Nidz, plašèka to mòìi¾im na kròmp¸e, na guory, bo taºe teras 
plasºe by¾i Swaderki O.  PG

p³aszczki; tylko pl-; «p³aski»: púotka to ñi ma taºeô plascºiô oœæoruf Kownatki 
Nidz.  KS

p³aszczyk hip «p³aszcz»: 1. w zn 1: taºi púasck moja matka mñaúa Myszki Pisz, 
ü Matko Boska ratuj¿e nas Pod twój p³aszczyk utul¿e nas psn IS LI 191; 2. w zn 3: 
Prowadzó, prowadzó, P³oszczykiem zakryty, A mój nomnilejszy Na wojnie zab¿yty psn 
Stef II 23.  KS

p³aszczysko aug w stos. do p³aszcz w zn 1: Mo¿e mocie kie³pok, Abo sukmany-
sko? A neroz sie wolo I stare p³oszczysko psn Stef I 8.  KS

p³aszczyzna (Z) Nidz; «miejsce p³askie, równina»: kròtko poúudña pšijeôa¾im 
na kawaúek púašèizn Jab³onka Nidz.  PG
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p³at (Z + P + SWM XII) O Szcz Pisz E³k Olc i bl, lit bl; pl- O; 1. «du¿a chust-
ka na ramiona lub na g³owê» Pisz E³k Olc i bl: srogi p³at Olecko, SWM XII s. 15; 
2. «kawa³ek czegoœ p³askiego, cienkiego» O Szcz i bl: [w ulu] f teô ramkaô to so vaby, 
to taºe platy to potem s tego vask je Lipowo O gm. Pietrzwa³d, w casze pojszca na 
granicê napoco³ padac sznieg i to take duze p³aty Klon Szcz, P 5, 34.  MK

p³ata (Z) Olsz Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; «wynagrodzenie; op³ata»: on jest za to robote 
duzej púat vart Skop Gi¿, jek üon ten cy¾inder fsa¬i, to moze sobŸe Åyèiæ, cego tilo ôce, 
to dostañe bes púaty N Kaletka Olsz.  MK

p³atek (Z + lit + SWM XII) Olsz Mwsch i bl, psn; pl- Olsz Mr¹g Pisz; 1. «chust-
ka na g³owê lub na ramiona, te¿ o szalu» Mwsch i bl: púatk mu´m, a vy mò´iæe 
ôustcºa, rozma´ite i b´aúe, i modre, i [s] k¸atkañi, duŸe ôustºi, to mu´m duŸe púatºi 
Pogorzel Wk Pisz, púatºi s fren¼lañi, púatek o tšy roèi Sajzy E³k, púätek zaŸònzaæ na 
Þime, to by¾i Þoúñane te grube Orzechowo E³k, sroèe púatºi – to taºe, co tak œe zaŸeœi, 
na ryñe ob´eso Olecko, pú×tek to búa ôustka, co kojet te ¬eæi noši¾i do robot Ryn 
Gi¿, šal taºi púatek tylo dúucºi Dryga³y Pisz, ñeli na sije ôúopy šole albo púatºi Szeligi 
E³k; 2. pl «drobne, cienkie kawa³ki czegoœ» Olsz Mr¹g Olc: ofane púatºi s m¾eºem 
G¹ski Olc, ku¸i, take platºi, elaºi bedo futrovane s tym Pustniki Mr¹g; 3. «w¹ski 
pasek czegoœ» Olsz Pisz: to so taºe prasovane platºi i taºe doúºi, one so seœækanæaste 
[o plastrach miodu] Unieszewo Olsz; 4. fraz jak z p³atka «³atwo, bez przeszkód, 
pomyœlnie»: idzie mu jek z p³atka W, Bar 137.  MK

p³atniczy ogp: za eºe seœæ ñe¬el pššiôo¼o nakaz púatñice za èter¬esty ¬ejont i osmy 
rok – okoúo puú ‹iljona zúotyô Miko³ajki Mr¹g.  DK

p³atny «p³acony»: uwazam, ze najlepiej to za murarza, to dostanie p³atne i bendê 
m[i]o³ zap³acic kwaterê Klon Szcz, P 5, 13.  DK

p³atuszeczka lit bl, psn; tylko pl- bl; hip «chustka na g³owê»: Onä idzie 
z koœció³eckä Juz ja nie dziewecka; Odwiewa sie na méj g³ówce Modra platuseckä psn 
Kêtrz 56.  MK

p³atuszek (Z + lit + SWMo) Gi¿ Pisz E³k Olc, psn; hip «chustka na g³owê (te¿ 
dem)»: na gúove pú×tusek b´×úi abo c×rni, íek e da, ºedi b´×úºª; a c×pºª pšet ôúopa 
Szczecinowo E³k, KN IV 302, kosulºe, jacºe, púatusek mu fsa¬iu na gúove, a ñe, to 
mcusºi s púutna usy¾i Ko¿uchy Pisz.  MK

p³awiæ (Z) OMzach; 1. «p³ywaæ; zanurzaæ?» lok. jw.: púuta – co púaŸo, 
púwajo – abo ÷los [u sieci] Orzyny Szcz, štakowa œatka – taka dúuga co ona stoi 
– do doúu kañeñe abo Ÿelaza, u gur kur co púaŸi i tak púwa £ajs Nidz; 2. «o sam-
cach ptaków: zap³adniaæ» Szcz: gonœur to púaìi genœi, a òne nošo jajo Piwnice Wk 
Szcz.  UDK

p³awik «sp³awik u wêdki» Liwa O, SWM X s. 25.  UDK
p³awki (Z) O; «sp³awiki u sieci»: flòsºi po naœmu, teras púafºi, to s kòry Liwa O. 

  UDK
p³awy «sp³awiki u sieci» Garbas Olc, SWM X s. 53.  UDK
p³az (lit) W; fraz puœciæ p³azem W zob. puœciæ; na p³az «p³asko, na p³ask»: poúùš 

ta deska na púas! W, SWarm 112.  UDK, DK
p³azon «gatunek ryby?»: karaœe w bagñe su, a uñ su w jeŸeÅe: šèypaºi, púoæièºi, 

üokunºi, púazony £ugwa³d Olsz.  UDK
p³cha zob. pch³a.
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p³etwa (Z + SWM X) Olsz Nidz Olc; wg SWarm 35 wyraz na W nieu¿ywany; pl- 
Olsz; ogp: uklei malutºe rypºi, s kturyô œe zrypaúo œreberko s pletf Dajtki Olsz.  UDK

p³ocha (Z + lit + SWM IV, Fal PST, Kult MW HMK) OWM; «w warsztacie 
tkackim: grzebieñ do przybijania w¹tku, bardo»: napššut pši¬e púoôa, co pšibŸija to 
púutno jak ten coúnek ôo¬i ÷ te i naz×t Wykno Nidz, z napletacuf to œe pšetkñe v ñiæanºi, 
a potem œe navlece púoôe, a púoôe œe fsa¬i v bŸidúa, co se pšbŸija jak tce M¹cice Szcz, 
bŸijaºi ôo¼o, pšibŸijajò, w bŸijaºaô púoôa Mr¹gowo, Åatša púoôa do mñeôu÷, do weún, 
do æenºego to búa geœæejša Glaznoty O, púoœi búi ròznô sortòf: ¬eœëÑtºi búy, grupse 
i æense Upa³ty Gi¿; ü p³ocha cienka, cieniuchna, gruba, ~ w¹ska, szeroka, ~ gêsta, 
gêœciuchna, rzadka, œrednia, ~ blachowa, druciana, mosi¹dzowa, stalowa, ¿elazna, 
trzcinowa, trzciowa, ~ z drutów, ze stali, ze stalu, ze stalówki, z(e) trzciny.  KS

p³ocharz (Z + lit + SWM IV) OW, Kult MW HMK; «rzemieœlnik wyrabiaj¹cy 
p³ochy»: s púoôa‹i ôo¬i¾i púoôaÅe i spšedawa¾i Glaznoty O.  KS

p³ochoœæ «niesta³oœæ, lekkomyœlnoœæ»: przs. m³odoœæ to p³ochoœæ bl, LitLud 
XVII 113.  KS

p³ochy «niesta³y, lekkomyœlny»: Xišpanºi púoôe koôanºi F œfeæe jedyna polska 
¬efyna psn.  DK

p³ociany zob. p³ócianny.
p³ocica (Z + lit + SWM X) OW Szcz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz Olc; Gpl -ów Mr¹g; 

«ryba z rodziny karpiowatych, p³oæ, p³otka, Rutilus rutilus»: su i okuñe, púoæice, scu-
búy, veçgoÅe Siedliska Gi¿, na púoice na duze rb stawna eæ Pasym Szcz.  UDK

p³ociczka (Z + lit + SWM X) W Szcz Mwsch, psn; Gpl -ów Mr¹g Gi¿; «ryba 
z rodziny karpiowatych, p³oæ, p³otka, Rutilus rutilus; te¿ hip lub dem»: o÷ta to 
púoæicºä – wedúuk tgo co ona ma cerwune ocka  zoúte, zoútase oor – tyn brut co 
tam m× Ÿeššôu Rybical Gi¿, taºe púoæicºi, co ÷ struge ido, majo te bar taºe Ÿelone 
Rybno Mr¹g, püoæièka mo œive skšele Rasz¹g Resz, wys³y rybki, wys³y, p³ocicka zosta³a 
psn, Wis³a IV 812.  UDK

P³ociczno «nazwa jeziora» bl, Wis³a III 564.  UDK
p³ocik (SWMsd) Pisz E³k; «rodzaj ogrodzenia dla ma³ych dzieci, kojec».  DK
p³oæ (Z + SWM X) OW Nidz Mr¹g; «ryba z rodziny karpiowatych, p³otka, 

Rutilus rutilus»: šotºi – špcjalñe púoæ, okòñ; spcjalne na lešèa – blejove Dorotowo 
Olsz.  UDK

p³odny 1. «zdolny do p³odzenia»: potym kuÌe soje krufºe múodo, mlicno, 
púodnò, za mliko i za masúo zješÅe sumºe godno Pisz; 2. «¿yzny, urodzajny»: Tam 
³u¿yŸnio polski rólnik P³odne swe zogóny psn Stef III 128; 3. «bogaty w urodzaje»: 
I styceñ bu³ najostrzejszy, To i rocek najp³odniejszy psn Ma³ I 9.  DK

p³ody «plony, zbiory»: pod znakiem Byka, Lwa i Panny siaæ nalezy, to wtedy 
wszystkie p³ody so zdrowe, silne i mocne bl, Ma³ I 13.  DK

p³ogi? «o p³ozach u sañ»: sanºi majom púoèi [odp. na pyt. kwest.] Kruklanki 
Wêg.  MK

p³omieñ (Z + lit) Olsz Gi¿ Pisz E³k; ogp: to czasem taki ptak lecia³, co za sobo 
prowadzi³ p³omnieñ ognia, to mówili: lataniec Purda [D] Olsz, BWM 72, kopœæ do 
oblewaño – ºed za duze púoñeñe to œe dui oèñ Sucholaski Gi¿.  UDK

p³omiê (Z + lit) Olsz Pisz; Npl p³omia Olsz; «p³omieñ, te¿: ognik»: jäk 
œe p×¾i, to i¬e púoñe Rostki Pisz, na gaúaŸaô pokazuíe œa æasam íekeœ púòmña 
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Butryny N [Chabrowo] Olsz, Stef JPW 29, ü te púòmña – to Ÿelòne to jest od Åòúæi, od 
wòntrob – ot tô wewnenènô tam organu÷ Butryny Olsz.  UDK

p³on¹æ ogp: P³on¹ drzázgi na kominie, Sypsi¹ z³otych jiskrów moc psn Zient 15, 
pewno sopa nasa p³ónie Skomack Wk E³k, PME XIX 112.  DK

p³onny «o glebie: nieurodzajna, wymagaj¹ca nawo¿enia»: púonne pole – gúodne 
pole, gúodna Ÿemña, brak ji tam gnoju O, SDO 103.  DK

p³oska hip «pas ziemi ornej»: jak m tutäj to m znam kazdo púoske, Ÿemy, ºedy 
wdowa s maúy‹i ¬eæañi, to ñe mozem zròwñaæ tego i tego Gawliki Wk Gi¿.  MK

p³oskunki plt (SWM IV) Szcz Pisz E³k; «konopie tzw. mêskie».  PG
I. p³oskuny zob. I. p³askuny.
II. p³oskuny zob. II. p³askuny.
p³ot (Z + P + lit + SWM I, PJPAN XLIII 2) OWM i bl; pl- O; Gsg -a W Szcz 

Mr¹g Gi¿ Pisz E³k i bl (-u Olsz Mr¹g i bl), Apl -a bl, Ipl -oma O; ogp: ten púot ze šta-
ôetuf, z drutu, z deskuf, z jeg¾ij – s tô koloncyô – tu innyô nazvskuf ñi ‹joú Smolonek 
O, taôt co tn púot je obŸit, Ÿr¬e co tag dúugo idò N Wieœ Ostródzka, üobora jest 
ogro¼una púotem Wilimy Resz, ü zagroda – to jest tak ºed ÷ ô¾iŸe œe zagro¬i kawaú 
púota dla œ÷iñi Snopki Pisz, ü òni mu obìuÅò [pole], zrojò taºi púot dokoúa, ale un 
za to dostañe zapúacune Kajkowo O, UAM.  PG

p³otek (Z + lit) O Olsz Nidz, psn; «p³ot, zwykle hip lub dem»: abo pšegroda, abo 
na ogròtku púotek jaºi Jab³onka Nidz, na leszce, gdzie s¹ ksi×tki, zrobziwa taki mniski 
p³otek Tu³awki Olsz, KF, Bez p³otek, jek kotek, Jasiek tlo rzust! psn Stef II 57.  PG

I. p³otka (Z + SWM X) OWM; Gpl -ów Szcz; «ryba z rodziny karpiowatych, 
p³oæ, Rutilus rutilus; te¿ dem, sp coll»: f tym jeŸeÅe – vçgoš je, ¾in sò, œæupok, púotºi, 
uklejºi, karaœºi N Wieœ Ostróda, púotka  maúa,  duÅa Pasym Szcz, œeæe nazyva¾i; 
na lesce, na scupaºi to Åatºe a te gêñœæejse to byúy na mñejso rbe, na púotºe, na üokuña 
do æïçgñeñæa sò jednakove Szczechy Wk Pisz.  UDK

II. p³otka «przês³o p³otu» Kraplewo O, MAGP II s. 34.  UDK
p³otno zob. p³ótno.
p³otny przym. od p³oæ: to púotne œeæe, a na muranºi to te jedvabne murankove 

œeæe Wejsuny Pisz.  UDK
p³oto zob. p³uto.
p³owy psn; ogp (o maœci krowy): krowa p³owo, chleb do szafy chowo psn Gêb II 

107.  MK
p³oz? p³oza, p³óz? (Z + SWM II, X, SWMsd) OWM; f Resz Mr¹g Gi¿ Pisz, 

zapisy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg ani rodzaju gramatycznego OWM, -ó- Mr¹g 
Olc, Npl -e Szcz Mwsch, -y OWM, Gpl -ów Mr¹g Gi¿ Olc; czêsto pl; 1. «dolna 
czêœæ sañ (sp kultywatora) w postaci d³ugiej listwy s³u¿¹ca do posuwania siê po 
pod³o¿u» OWM: to ñisko, co i¬e po lo¬e, to œe púozy nazywajo kole duzyô i maúyô 
[sañ] Œwignajno Wk Mr¹g, sanºi, do wjazdy sanºi m tu nazwa¾i, rusºe, taºe ÷ejne, 
te púoz b¾i powyèinane Upa³ty Gi¿, œin pot teñi púozañi so okovane, co ted œe 
lepœi œura Szczytno, kuldyvatry to so tylo na pare koñi mñejse i tedy so duze na ætery 
kòñe, tylo na kòúkaô, a na púozaô ñi ma Kobu³ty Szcz; üü «jeden z dr¹gów, na któ-
rych rozpiêta jest sieæ rybacka przypominaj¹ca kszta³tem sanie» Nidz Pisz E³k Olc: 
p³ozy od krzywuli Kleszczewo Olc, SWM X s. 35; 2. «biegun u ko³yski» Olsz Mr¹g: 
kolpka – púozy – abo i koúyska Skajboty Olsz.  MK
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p³ozice «dr¹gi, na których rozpiêta jest sieæ rybacka przypominaj¹ca wygl¹dem 
sanie» £ajs Nidz, SWM X s. 35.  MK

p³ozka zob. p³ózka.
p³ócianny, p³óciany; p³ociany; 1. «zrobiony z p³ótna»: opaúka, ‡em – pšet 

koñe sipaæ – s koÅeñi abo z ròzgò÷, rokoæiny, púòæana moze byæ tys, opsyta taka E³k; 
2. «o p³ótnie: cienkie, lniane»: púòtno do povúok, púòtno do buksòf, kruçklove, púoane 
Bredynki Resz, púuæanne to taºe æenºe [odp. na pyt. kwest.] D Wólka Resz.  HP

p³ócienko (Z) O, SWM IV; «cienkie p³ótno; tkanina o bawe³nianej osnowie 
i lnianym w¹tku»: púòæenko do koœul Turówko O; por. p³ótenko.  MK

p³ócienny; Gsg f -é; 1. «zrobiony z p³ótna»: ñe ma púuæenny, ino plèona s koÅeñi 
[o opa³ce] Jab³onka Nidz, dziœ je ciep³o i mo¿esz ³oblec ten p³ócienny klejd Tu³awki 
Olsz, KF; 2. «o p³ótnie: cienkie lniane» Wipsowo Olsz, Fal PST 222; 3. «o splocie 
tkaniny: prosty, tkany we dwie nicielnice» bl, SWM IV s. 146.  DK

p³ótenko «tkanina bawe³niana»: kortuna – taºe púutenko biúo i taºe k×tusºi po 
ñej Jab³onka Nidz; por. p³ócienko.  MK

p³ótno (Z + P + lit + SWM IV, SDGW, Fal PST) OWM, Kult MW HMK, psn; 
-o- W Wêg Gi¿; 1. «tkanina, zwykle lniana, te¿ bawe³niana lub konopna» OWM: ÷pšut 
to mñe¾i i krosna, i koúko, ale to dawno; ja jesce pañentam jak moja matka na krosnaô 
tkaúa taºe štuºi púutna Fr¹knowo Nidz, jek byúo witkane to tedy biúo púutno i teïi to 
púutno byúo bŸelòne na jelñikaô Purda Olsz, [len] byñ¬e susuny, tedy byñ¬e klepany to 
teïi jest csty, tedy beñ¬e pšen¼uny i ftedy byñ¬e púutno robŸune Wojnowo Mr¹g, a f tiú
ku na tem vaúku jest ñiceñice, napšut púoœa, a da¾i ñiceñice, a púutno i¬e a do tego 
vaúu do tiúu Wejsuny Pisz, púutno grube i æanºe, z zgÅebŸi, s paeœi abo ze lnu, fæurko 
nazva¾i púutno GryŸliny Olsz, púutno ze lnu, z weúny sukno Wygoda Olsz, púòtno 
do košul, púòtno do púaôtòf, púòtno do renèñikòf z rozmaitm bròjškam i s kastkam 
Bredynki Resz, [trumnê] wybŸijo pœeçknem púutnem – batstem Gady Olsz, pœeluô to 
sò te klat s púutna GryŸliny Olsz, æuô – to sò taºe panto÷le, but s púòtna Jab³onka 
Nidz, zòèel un jes ts na ºiju taºem, z Ÿetrem ji¬e, s puúŸetrem, s púotna, taºe snurki sò 
Paprotki Gi¿; ü p³ótno kl¹krowe, kl¹krzan(n)e, paczesiowe, paczeœne, z paczesi, paklep-
ne, z paklepi, zgrzebiane, zgrzebiowe, zgrzebne, ze zgrzebi, ~ cienkie, cieniuchne, grube, 
(naj)lepsze, p³ócian(n)e, p³ócienne, ~ bielone, niewarne; üü «specjalny kawa³ek tka-
niny lnianej z frêdzlami, którym przed³u¿a siê osnowê, tzw. parcik» W: ÷ tam waúku 
buúa rica [«szpara»]; potam tak kostorecek; púòtno búo wetôñente pot ten koœtòrecek; 
pš‡òjzane na dole ÷est Gutkowo Olsz; 2. «boczna, szeroka czêœæ klingi kosy» Gi¿; 
por. pó³p³ótno.  MK

p³óz? zob. p³oz?
p³óza zob. p³oz?
p³ózka (Z + SWM II) Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc; -o- Mr¹g Gi¿; Gpl -ów Gi¿; 

«p³oza (u sañ lub spulchniacza), te¿ dem»: nasad na pœeskaô stojo, a pœesºi so 
wbudowane ÷ púusºi Wystêp Szcz, púusºi to z dÅewa wrobŸòne Szczytno, púusºi 
kole špaæirnyô [sañ], a kole robotnyô to púozy Borki Olc, ts kulwater na púusºaô, 
púòsºi Sucholaski Gi¿.  MK

p³uc, p³uca, p³uco (Z + P + lit + SWMa) OWM, psn; p³uc Nidz Gi¿ Pisz, 
p³uca Olsz Nidz Mr¹g Gi¿, p³uco OWM, zapisy f nierozstrzygaj¹ce formy Nsg 
Resz Mr¹g Gi¿ i bl, zapisy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg ani rodzaju gramatyczne-



116 p³ucko 

go Mzach Pisz; plu- OW Szcz Mwsch, pulc- Pisz; Npl p³ucy Szcz Gi¿, p³uce O Nidz 
Gi¿ Olc; «parzysty narz¹d oddechowy znajduj¹cy siê w klatce piersiowej»: fšstko 
ôudoba ma pluca i vòntrobe Krzy¿any Gi¿, to mu padúo na te pluce Rybical Gi¿, 
ta letka vòntroba to puc Gardyny Nidz, pluca, pluc – obŸe pluc bolo U¿ranki Gi¿, 
zapo¾iñe plucy Wêgój Resz, caúom pluce kuÌiúa Mr¹gowo, û lekka p³uca Gi¿, 
lekkie p³uca Olsz «ts.»: ts pluca, letka pluca U¿ranki Gi¿, ciê¿ka p³uca Gi¿, ciê¿kie 
p³uca Olsz «w¹troba»: æenška pluca to wontroba U¿ranki Gi¿, ü fraz coœ komu le¿y 
na p³ucy Resz zob. le¿eæ w zn 1.  JZ, KS

p³ucko (SWMa) Olsz Olc; plu- Olc; «p³uco».  KS
p³uco zob. p³uc.
p³uczeæ, p³ukaæ (Z + lit) OWM i bl, psn; plu- O Mr¹g; pe³ny wykaz form: inf 

p³uczeæ Pisz, p³ukaæ OWM, praes 3sg p³ucze O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz, p³uka Wêg 
Gi¿, 1pl p³uczem Mr¹g Gi¿ Pisz, 3pl p³ucz¹ Szcz Mr¹g, fut 1sg bêdê p³uka³ Gi¿, f bêdê 
p³ukaæ Gi¿, 1pl bêdziewa p³ukaæ Olsz, praet 1sg p³uka³am W, 3sg p³uka³a bl, p³uka³o 
Gi¿, 3pl p³ukali Pisz, p³uka³y bl; 1. «usuwaæ w wodzie brud z tkanin – rêcznie, czasem 
za pomoc¹ kijanki, praæ» OWM: wrejonco wodo z mydúem poleje œe na e¾izne ji 
dobÅe púuèe Gady Olsz, wša, púukaæ ju tššeba na desce, wtoknòæ i wÅnòæ Mierki O, 
pra¾i ºijanko a jak rencam to púòkaæ Bartki Nidz, púuºäæ ºijanko, ale u nas to v×šbrat 
ñe¾i, a davñej to ñe¾i œæklanne, a v Ñemcaô to ñe¾i blaôove Upa³ty Gi¿, tak púukaæ 
ºijonko jak œe i¬e do jeŸora Bogacko Gi¿; 2. «bieliæ, ³ugowaæ» O Wêg Gi¿ Pisz: úuguje, 
my to muŸi¾im púukaæ Zezuty O; 3. ogp WMzach Pisz.  KS

p³ug (Z + P + lit + SWM X) OWM, Kult MW JW, psn; pl- Wêg; Gsg -u bl, 
Lsg p³udze Gi¿; «narzêdzie rolnicze sk³adaj¹ce siê z lemiesza i odk³adnicy s³u¿¹ce do 
orania g³êbokiego i p³ytkiego, te¿ o innych narzêdziach ornych»: jest tak – ñe? – puk, 
to na üobuô strunaô ma üotkúadnce, jedno kuúeèko na pšotku, gruñ¬el Próle Olsz, 
púuk – co dìe sºib gòñi Skop Gi¿, púuk, cy jedno sºibe bŸeÅe, cy dva, cy tši, to fœo púuk 
D¹brówka Pisz, púuk, to ryncny púuk, a ºedy koúka ÷ pšotku – to mu´im na koúkaô 
Gawliki Wk Gi¿, nus jest, ale ñe pšy taºem púugu, òno pšy taºem na koúkaô i potem 
na jene taºe üotkúadñice i na teô koúkäô jest, to üun rozÅyna Þem, nacyôuje napšut, ¬e 
ten soñik jest Or³owo Gi¿, ja ts üoraú woú, ale púuèem, soôo ja ñe üoraú cale Zgon 
Mr¹g, tak jus æi te puèi davñi bl zrob´une – cubek Þelazn, ofto fisko z dÅeva, kole 
taºigo puèa razu mog¾i pare dobreô kuñi æuçgnuñæ Bia³a Piska, UAM, do œtivnô Ÿñuf 
do üoraño to jes úuncn púuk Róg Nidz, púuèi do cscña ròçk¾i i do wy¬raña Bogacko 
Gi¿, g¬e karto÷le jus po÷sôo¬iúi, to so taºe maúe púuèi s taºim ñisºim noziºem, to to 
Ÿe¾isko pozÅina, poŸ¬era, a ñen¼i ºeškañi ñe doj¬e Pustniki Mr¹g, ü chodziæ za p³ugiem 
Olsz zob. chodziæ w zn 1; ü p³ug dubeltowy, dwajczysty, dwuskibowy, parny.  MK

p³ukaæ zob. p³uczeæ.
p³ukanie (Z + lit) OWM; forma rzeczownikowa czas. p³ukaæ; 1. w zn 1 OWM: 

deska ot púukañò Turówko O, midúo do púòkaña Or³o Gi¿, íutro bañ¬eva mñeli Ÿelge 
púùkañe W, SWarm 112; 2. w zn 2? Gi¿: úuk do púuºäña Upa³ty Gi¿.  KS

p³ukowaæ «moczyæ»: ten len púukowa¾i a potem ze stodoúy na obore Liwa O.  KS
p³un¹æ zob. p³yn¹æ.
p³utka, p³utko (Z + lit + SWM X) OWM i bl; p³utka W Mr¹g Pisz, p³utko O Olsz 

M i bl, zapisy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg O Resz Pisz; plo- Resz Pisz Olc; Gpl -ów 
O Pisz; 1. «sp³awik u sieci; te¿: sp³awik u wêdki» OWM: ñisko pši¬e oúòf, na vissy 
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[lince niewodu] pši¬e púutºa, a pši kuncaô to su kliscºi Wejsuny Pisz, ºeby ñe topœiúa 
œe [sieæ] – púutºi, oñi púwajo wsoko na wo¬e Miko³ajki Mr¹g, co œe tam s kur ma 
wraaæ? xba do wentºi púutko Babiêta Mr¹g; 2. «narzêdzie do wyrobu sieci»: do 
¬aña œeæi to je wyrobŸona taka z drevna klescka, a tedy taºe púutko, to tedy jaºe duze 
úoka, ºej ôce duze úoka, to grube púuto, a ºej maúe úoka, to tñejse (cieñsze) te drevna 
Mr¹g, SWM X s. 41.  UDK, DK

p³utno (Z + SWM X) Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k; Gpl -ów Mr¹g; zwykle pl «sp³awiki 
u sieci»: púutna s kory to púwa na ‡ešôu, na wo¬e Siedliska Gi¿, SWM X s. 52, púutno 
do stavnyô šatek Zgon Mr¹g.  UDK

p³uto (Z + SWM X) Olsz M; p³o- Gi¿; Gpl -ów Nidz Pisz; 1. zwykle pl «sp³awiki 
u sieci; te¿: sp³awik u wêdki» Olsz M: s kòr púuta rob´u do ñewodu – co ñe pusca go 
do gruntu Zgon Mr¹g, gurna zma to ma púuta, a spudña zma to ma kañusºi Pogubie 
Tylne Pisz, púuta co púaŸo, púwajo abo ÷los Orzyny Szcz; 2. «narzêdzie do wyrobu 
sieci» Mr¹g: ºej ôce duze úoka to grube púuto, a ºej maúe úoka to tñejse to drewno 
Grabowo Mr¹g.  UDK, DK

p³u¿ek (Z + SWM IX) O Szcz Wêg Gi¿ Pisz E³k Olc, lit bl, Kult MW JW; pl- 
Wêg; «narzêdzie do obradlania, rad³o»: taºi púuzek do üobúorwañ× karto÷¾i Gi¿ycko, 
radlo, maú pluzek na oba stron ma otkúadñice So³tmany Wêg, tu mòŸo rdúo, abo 
púuk, a na te maúe to púuzek Kobu³ty Szcz; por. p³u¿yk.  MK

p³u¿yca (Z + SWM IX + Kult MW JW) O Olsz Mzach, lit bl; 1. «p³ug, te¿: 
socha lub inne narzêdzie do orania, zw³aszcza starego typu» lok. jw. i bl: púuÅca 
s krojem, ze œtalunºem i koúa Jab³onka Nidz, púuk i púuŸica – rozmaite naŸisko, to 
jednakowo Nidzica, naroga, soôa, púuÅica – to jäk tylo nastaúy te amerkany, to tak 
casem mò´i¾i, ale potem to jus ñe, tylo púuk Kobu³ty Szcz, púuÅica tak jak soôa, ale ma 
Åelazna otkúadñica, ale tak to byúa caúa z dÅeva Gietrzwa³d Olsz; üü «lemiesz p³uga» 
Dorotowo Olsz, SWM IX s. 32; 2. «p³óz rad³a» bl, Kult MW 194.  MK

p³u¿yczka (Z) O; «narzêdzie rolnicze do orania p³ytkiego»: te kartofle potm jak 
bndo sa¼òne, jak òn ubronuje, to bñ¬e to – zroi abo Åuntºi – to púuÅèko obej¬e, to muœi 
tako púuÅièke ‹eæ, ñe? Kajkowo O, UAM, to muœi vŸüœæ púuÅièke i púuÅièko oboraæ 
[kartofle], púuÅièka m× dva stròn, Þelazne taºe blaô – nu ñe? – to òna opspuvo ib.  MK

p³u¿yk «narzêdzie do obradlania, rad³o» D³u¿ec Mr¹g, SWM IX s. 19.  MK
p³yn ogp (o jajku): p³yn ¿ó³ty z bia³ym siê zm¹ciæ nie umie, bo gdyby to siê raz 

kiedyœ sta³o, pierzyste stworzenie by istnieæ przesta³o GazOlsz XXIX 4.  PG, DK
p³yn¹æ (Z + P + lit) W Nidz Gi¿ Pisz E³k i bl, psn; praes 3pl p³yni¹ (w rymie) 

bl, imp 2pl p³yñta bl; p³u- Nidz; 1. «toczyæ siê sta³ym strumieniem, laæ siê, sp³ywaæ» 
W Gi¿ Pisz E³k i bl: struèä bes úònºi púñe Upa³ty Gi¿, f taºm jednym vòndole v ba-
gnaô, co n×jlepœj, ºed stojònca voda jest, co ñe púñe Myszki Pisz, úz púnu s ocu 
Gawliki Wk Gi¿, z blady twarzy jego pot p³ynó³ z krsio zmniesany psn IS LVI 208, 
Le¿a³em w polu bez mocy Gdy z ran mych p³ynê³a krew ib LX 220, ü Moja ³uroda 
P³ynie jek woda, Co pop³ynó³a A¿ do ³ogroda psn Stef I 102, ü przen O Var‹o, Polsko 
‹jiúa, Dla æebe púyne kref psn, ~ Co grzebziójszczkam kiwnie, Z³oty w³osek p³ynie psn 
Stef I 157; üü przen a) «mijaæ, up³ywaæ» bl: Prentko, prentko p³ynie ten cas, Teras cas 
pokuty, bondz gotow zaraz psn IS LXIV 229, [...] i mnie Milej chwile p³yn¹ i godzina za 
godzin¹ Z mojo Marysi¹, matulu, z moj¹ jedyn¹ psn IS DXCII-II 50; b) «rozchodziæ 
siê, rozprzestrzeniaæ siê» E³k i bl: czasem pjeœñ mi³oœci p³ynie Skomack Wk E³k, 
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PME XIX 106; 2. «posuwaæ siê w wodzie lub po jej powierzchni»: a) «o ludziach 
i zwierzêtach wykonuj¹cych odpowiednie ruchy» Nidz Gi¿ i bl: Bm ja v´e¬aúa, ze 
to on, Púnúabym ja bes tn zdruj psn, tu jeleñe púno, tu na drugo strone Jab³onka 
Nidz, ü skššele na kšizu i co púñe ñeñi Gawliki Wk Gi¿, ü przen «poruszaæ siê 
posuwiœcie»: Co nogi letkiemi czyni¹ ¯e w tañcu tylko p³yni¹ psn, Wis³a VII 90; 
b) «o tratwach»: za œluzù znovu na pùpaœe spšaçgnù pospoúu øi koleíù íena za drugù 
púinù aš na mñÜjsce do Uolstina doíadù, abo do Krùlefca Wêgój Resz, KN II 55; 
3. «przemieszczaæ siê czymœ po wodzie (tu przen)» bl: P³yñ syrce, syrceczku, W ko-
szyku z rogo¿ej A¿ do mojej mamuleczki psn Sob 171; p³yn¹cy psn, p³yni¹cy (Z) Nidz, 
psn; 1. im. bier. w zn 1 Nidz i bl: púuñoca voda [odp. na pyt. o strumieñ] Fr¹knowo 
Nidz, [...] chustka do nosa Do obtarcia z twarzy potu ciep³ego, Od kosy ci¹gnienia mi 
p³yn¹cego psn, Wis³a III 590; 2. p³yni¹cy «unoszony przez wodê, utrzymuj¹cy siê na 
jej powierzchni» bl: Stoja³ oficer ma moœcie, na moœcie Zidzio³ te dziecie p³ynionce, 
p³ynionce psn IS LXVIII 241.  PG, DK

p³ynny «p³yn¹cy»: lasku zielony, stoj¹cy przy p³ynnéj wodzie psn, PF II 573.  PG
p³yta ogp: nasz dom by³ zagrozony, ze siê na noc wewn¹trz na oknia cza³kowite pyty 

zak³adali ze desek Klon Szcz, P 5, 41.  DK
p³ytki (Z + lit + SWMp) Mzach Gi¿ Pisz E³k Olc, SWM IX; pl- Gi¿ Pisz, ý sup 

na- Pisz; «maj¹cy niewielk¹ g³êbokoœæ»: to na´eçkse je Šñ×rdúo, ale nap¾itse Bia³a 
Piska, UAM, s talÅa pútºego Jedwabno Nidz.  DK

p³ytko (Z + lit) O Olsz Szcz Wêg Gi¿ Pisz Olc, SWM IX; pl- Wêg Pisz, ý comp 
-dz- Olsz, -æ- Wêg Gi¿ (-c- Olsz), -é Wêg Gi¿, -éj, -ej Olsz; «na niewielk¹ g³êbokoœæ, 
nieg³êboko»: napËòt púitko by¬e poorano Kiliany Olc, KN IV 306, z ñgo bñ¬e 
ikra vterta i na súunko poúòÅona, dôt tak v vo¬e, cale p¾itko Bia³a Piska, UAM, do 
štalowaña; štalo´isko – gúmej, plæi So³tmany Wêg.  DK

p³ytkowaæ (Z + SWM IX) Gi¿; pl-; «dokonywaæ p³ytkiej orki»: po znvaô pltkuje, 
a gúemboko podorfka na zboze Gawliki Wk Gi¿.  PG

p³yw «brzeg wody, nurt?»: zak z dvuma skršdúamñi to bñ¬e staŸany na vŸosne 
pod mostañi na púyvaô i¬e vêçgošš æïçgñe Zgon Mr¹g.  PG

p³ywaæ (Z + P + lit) OWMzach Mr¹g Wêg Gi¿, psn; pl- Szcz, py- W i bl; fut 1sg bêdê 
p³ywa³a bl, f bêdê p³ywaæ bl, 2sg bêdziesz p³ywa³a bl, imp 2pl p³ywajta bl; 1. «przesuwaæ 
siê w wodzie lub po jej powierzchni»: a) «o ludziach i zwierzêtach wykonuj¹cych od-
powiednie ruchy» WMzach Wêg Gi¿ i bl: j× siê ju¿ na³uczu³em p³ywaæ Tu³awki Olsz, 
KF, co na jeŸeŸe púwa, to úabeñæ Pieczarki Wêg, ribi pivaíù ve vo¬e W, SWarm 131, na 
obÞat woúaæ, gruska ñi ma, kòñ púywa sam Nataæ Wk Nidz; b) «o ³odziach» Olsz Nidz: 
jek luŸna woda to b×t púwa GryŸliny Olsz; 2. «utrzymywaæ siê na powierzchni wody, 
nie ton¹æ» O Resz Mzach Mr¹g Gi¿: pœòrko abo ot sosny kurºa to púwo Paprotki Gi¿, 
takie nowe latko gnietli z ciasta, krowe, konie, owce, krszi¿iki purzczia³i [...]. Jak p³iwa³y 
to bêdzie ¿iæ, a jak chtóren sie utopi³, to mia³o znacziæ z³e, smutek Ulnowo O, PorJ 54, 
1 s. 9, a sòl to tako, tako tçgo mui bæ, Åe srovo kartofel mui púvaæ D³u¿ki O, UAM, 
ý nal×súem na jeÞeÅe tu faske púvaæ Pasym Szcz, UAM, ü tuk to ešèe púyvo Biesal O; 
3. «przep³ywaæ; laæ siê»: struga to jest woda, co zawdy púywa Wierzbowo Nidz, ten dek 
¾iôy, to aš pliva tu f tj ize M¹cice Szcz; 4. «przemieszczaæ siê czymœ po wodzie»: púiva 
še v baæe Szczytno, KN I 309; p³ywaj¹cy im. wsp. odm. w zn 2: ü pšeš¾im pœeôtu bez Rn, 
bez Ryn most byú poterty, púwajoncy [o moœcie pontonowym] Sucholaski Gi¿.  PG
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p³ywak (Z + lit + SWM X) O Olsz Szcz Gi¿; 1. «osoba umiej¹ca p³ywaæ» Olsz 
Szcz: otment to no dobr púywak moÅe pšepúynoæ M¹cice Szcz; 2. «sp³awik» O Gi¿.  PG

p³ywanie (Z) Resz Nidz Pisz; py- Resz; forma rzeczownikowa czas. p³ywaæ: 
1. w zn 1a Resz Nidz Pisz: ü zdrna vglonda jak púoæica vnet tlo ma crvòne p¸urka 
do púyvañ× i üoor zoúte Wejsuny Pisz; 2. w zn 4: snopºi do púwaño sò s œitoŸu, dwa 
snopºi prowozm zŸuzane, tak syroko, co cúoŸek je moze na tyn prowòs ukúaœæ, ted go 
te snopk ñosò na wo¬e Zgni³ocha Nidz.  PG, DK

pn¹æ siê «wspinaæ siê»: pnùú œa na gaúùíœ i zleæ×ú z ñi na Ÿamña W, SWarm 
112.  MK

po (Z + P + lit) OWM, psn; przyimek ³¹cz¹cy siê z D, A i L: 1. w po³¹czeniu ze 
zleksykalizowanymi postaciami wyrazów bêd¹cymi z pochodzenia przymiotnikami 
tworzy wyra¿enia przyimkowe precyzuj¹ce sposób mówienia, nazywania lub 
okreœlania czegoœ, tak¿e ubierania siê, postêpowania, odbywania siê czegoœ OWM: 
tn drïçk to œe nazvò po našmu ôoôlo Lipowo O gm. Waplewo, agrest to po polsku, 
po ñeñecku štaôelberen Ulnowo O, vitryñir to jes po úaæiñsku, a i po ñe‹ecku Grabin 
O, no ja bym œe zapytaú po mazursku onego: pañe œiúa lat maš? jaºi stary? ile lat? 
D¹brówno O, na ojca to muŸ¾i ÷adrecku i muterecºa, m to jus mu´i¾i ojæec abo ma-
tecko, a oñi to tak po staremu Grabowo Mr¹g, to ôrapºe tako, tak po æiôu œe ted godo 
Pustniki Mr¹g, ot innyô z‡eÅont ts kre÷, po myœ¾isku to ÷arba Jab³onka Nidz, glndy 
po kato¾icku, a luteraºi muìo zarencyny Pasym Szcz, ja im otpo‡eduje: po mojemu to 
jest za wisoko Miko³ajki Mr¹g, po galancku us stroje Ryn Gi¿, By³ Mänstein jenera³ 
w Gdañsku Ten täm cäle zy³ po päñsku psn Kêtrz 94, to nie po krzeœcijansku tak ludzi 
³oszukuwaæ Tu³awki Olsz, KF; 2. tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce powierzchniê, obszar 
lub przestrzeñ, tak¿e pomieszczenie albo jakiœ obiekt, wzd³u¿ których ktoœ lub coœ siê 
porusza, coœ siê przemieszcza (z L) OWM: rob×k to so te, co tak po Ÿeñi œe wúòcò: na 
ptoka to œe ñe mòŸi robok £utynowo O, jedn i¬e v bròŸ¬e, a dròèi po ro¾i Gardyny 
Nidz, üun tam ‹aú úutºe i tom úutºe po lo¬e pôa¾i Jab³onka Nidz, po jeŸoÞe œe jeŸ¬i 
botem Pietrzwa³d O, ºeb tak ôora biúa, tob tak po œfeæe ñe jeŸ¬iúa Konopki Wk Gi¿, 
muìjiúem ja: co ñdobrgo tra! ten strjk i¬e po œfeæe Giêtkie Pisz, faflot s plotkañi lata 
po fœi Rumy Szcz, jeskuúka co tak po oboÅe lata Gardyny Nidz, ptastfo to co po poŸetšu 
furajo Hejdyk Pisz, klòmp abo korka w izbŸe, po nadwoÅu drewñoºi Kruklanki Wêg, 
rosa po tr×Ÿe, po Þeñi Ryn Gi¿, iæ gúoœe po roœe do koôanka mego psn, a üòn ôo¬iú po 
izbŸe üod okna do üokna Mr¹gowo, ŸeŸòrka co po dÅeŸe lata D¹brówka Pisz, po trepaô 
œe i¬e Lisy Pisz, na mentfaô po drapce Snopki Pisz, drapºa co súoma súa po ñij G³odowo 
Pisz, po tm drušku i¬e na waúek Mierki O, ü do tégo ciasu sz³o wszystko jek po mydle 
W, Stef OK 18; 3. a) zwykle w po³¹czeniu z rzeczownikiem o charakterze 
czynnoœciowym tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce cel obrzêdowego odwiedzania wielu 
osób lub podejmowania jakichœ czêsto powtarzaj¹cych siê dzia³añ albo starañ 
zwi¹zanych na ogó³ ze zdobywaniem, uzyskiwaniem czegoœ b¹dŸ uczestnictwem 
w czymœ (z L) OWM: po smagañu ôo¬i¾i ôúopaºi i ¬e÷caºi, wodo le¾i, ruzga‹i Wystêp 
Szcz, ¬eæi to rade by¾i, ºedy lata¾i po vykupœu v druèe œfnto Zdory Pisz, wendroŸak, co 
po zebrañu ôo¬i, po pr×œarce S¹dry Gi¿, œe zalca abo po rajbŸe ôo¬i Mosto³ty E³k, jo 
ñe ôo¬iúa po zabavaô ñic £atana M³ Szcz, ü ja rb ÷taúa, po rbaô ôo¬úa ib, no to 
jeŸ¬i po kudraô Skorupki Gi¿; b) zwykle w po³¹czeniu z rzeczownikami w pl tworzy 
wyra¿enia wskazuj¹ce osoby lub miejsca, które ktoœ kolejno odwiedza, obszary lub 
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œrodowisko, w których coœ siê odbywa, coœ wystêpuje albo tereny, które ktoœ prze-
mierza b¹dŸ miejsca objête okreœlon¹ czynnoœci¹ (z L) OWM: ¬eæi ôo¬i¾i po znajo-
myô i cÀicy¾i Zdory Pisz, ja ñe ìm, jak œe te ºije nazyvajo, to po skoúaô ucy¾i, a u nas 
tego ñe byúo M¹cice Szcz, po Rusaô to mñoú¾i na zarnaô, to casem esce ktoœ ma 
Szymonki Gi¿, po úoçkaô to buæan, zab i ruzne robaºi Wystêp Szcz, stary Fryc s kula-
sem ôo¬iú po Mazuraô Pogubie Œrednie Pisz, jus še po innyô vŸoskaô rozñesúo, co 
v Jebúonce stònke znaleœ¾i Wykno Nidz, sukajo tego po kartoflaô Pañska Wola Gi¿, po 
kòntaô pajencyny eraúa Polska Wieœ Mr¹g; 4. tworzy wyra¿enia: a) wskazuj¹ce 
czynnoœæ, stan, zdarzenie lub fakt, które mia³y miejsce lub istnia³y przed tym, co 
nastêpuje po ich zakoñczeniu (z L) OWM: po je¼ñu porozlativajò œe fšsc Napierki 
Nidz, po zaœeìe podúuÅovaæ Gietrzwa³d Olsz, po oæeleñu to jeúoŸica, a jek jo juš vydo-
jo, to jo juš nazyvajo krovo Lichtajny O, po peúñi to kœŸic otbŸra Olsztynek O, ìi¬e¾i 
ñebošèyka po œ‹eræi ôo¬iæ £êgajny Olsz, po potoÌe Pan Jezus daú tyncu Skomack Wk 
E³k, ü z pœeršu Åono Åiúem ošem lat, to my zmarúa po maúym ¬eæoku N Kaletka Olsz; 
b) wskazuj¹ce porê dnia, miesi¹c lub inne odcinki czasu poprzedzaj¹ce to, co siê po 
nich dzieje, odbywa lub ma miejsce (z L) WM: chrzest bu³ przed po³udniam, a po 
po³udniu bankiét W, Stef OK 3, ješèe brutºa i brutk×n, aš po dwunajstej to uš tera ôúop 
i kobŸeta Ruœ Olsz, tak po Maræiñe, to w nowembšÅe to pššewaÅñe kroji¾i gospodašÅe 
genœi U¿ranki Gi¿; 5. a) w po³¹czeniu z liczebnikiem (czasem z jego elips¹) lub z wy-
razem w jego funkcji tworzy wyra¿enia okreœlaj¹ce liczbê przydzielanych lub 
u¿ywanych przedmiotów (z D, A, L) b¹dŸ osób bior¹cych w czymœ udzia³, znajduj¹cych 
siê gdzieœ (z G), a tak¿e cenê czegoœ, iloœæ lub czas trwania albo wskazuj¹ce, ile razy 
coœ zosta³o wykonane (z L) OWM: Gospodyni, ze ³zó w ³oku, Da³a s³ugom po gudoku 
psn Zient 181, zapo¾im po cygaretce Wipsowo Olsz, te prnce bl, krul üopstaŸuú zal, 
po jenmu w zalu So³tmany Wêg, tu byúo po p¸ñ¬esònt ñeskalñikòf Myszki Pisz, 
perka¾iku po feñiku Tuchlin Pisz, po ºilo dostañem, tlo n×fta ñe ôce goÅæ Spytkowo 
Gi¿, jek on poŸe¬aú, Åe ñe ma ôleba, to m kole¼ kaÅdy po troše daú N Kaletka Olsz, 
noma po polsku wykúadaú po œtyry go¬iny Sprêcowo Olsz, to œe po raŸe pobronuje 
Ulnowo O, W taneczek uderzymy, Po raziku, po dwa psn, Sien 254; b) w po³¹czeniu 
z liczebnikiem tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce wiek okreœlonej grupy osób Mzach Gi¿ 
Pisz: lo ty taºe po dva¬eœæa lot to nagorse Mazuchówka Gi¿, to tšš ¬efcaºi tam búy 
jedno stare, moze ñaúy po p¸entnaœæe lat Jab³onka Nidz; 6. tworzy wyra¿enia 
okreœlaj¹ce cel jakiejœ czynnoœci b¹dŸ osobê lub przedmiot, surowiec potrzebne do 
czegoœ (z A) OWM: gospodoš ot krovy poleæoú po pomoc Tyrowo O, po psote grendo 
leæe¾i Radosty Olsz, tedy pojeôa¾i po krafca, piìjeŸ¾i go do eje i un v Ÿi‹je im posyú 
üubrañe Kot Nidz, üona ñe ‹aúa opaúu, pšyôo¬iúa po desºi Siedliska Gi¿, jeæ po 
medcn abo po medkament Rudziska Szcz, bo tu lu¬e ôo¬i¾i gwoút po wode N Kaletka 
Olsz; 7. tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce przestrzeñ lub obiekt (zwykle w odniesieniu do 
czêœci cia³a): a) objête jakimœ dzia³aniem (z L) OW Szcz Pisz i bl: papa, blaôo moÅna, 
po papœe to smoúo mazany [dach] Piasutno Szcz, bapºa beç¬e, p¸eñek i múotºem po 
tim ostøÅi Wejsuny Pisz, bŸijok co tak bŸije po Ÿe‹i Ró¿nowo Olsz, A pani Jurkowa 
w duzym k³opocie Porozziysa³a klejdy po p³ocie psn IS XXIII 79, tretka – po ñi tretowaæ 
tak nogo Unieszewo Olsz, ¬eæi z Ÿitkamy ôo¼o i posmagajò po nogaô [tych], co sò 
w domu Sz¹bruk Olsz, ja za pscoúy dostaúem po úbŸe ot Ruska Pañska Wola Gi¿, 
dostaúeœ po dupœe ot mam Nataæ Wk Nidz, g³×sk×³ j¹ po g³ozie ji móziu³: nie p³acz, 



121po

wciórko bêdzie dobrze Tu³awki Olsz, KF; b) na których coœ wystêpuje, coœ siê znajdu-
je lub pojawia (z L) OW Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k i bl: ikššato Åemna, ona jes tak po 
doúaô, ñe po gurkaô, gurºi sò g¾iñaste, a doúy sò ikššate Wipsowo Olsz, kortuna – taºe 
púutenko biúo i taºe k×tusºi po ñej Jab³onka Nidz, to muôor i ma taºe kropºi po sobŸe 
Hejdyk Pisz, us m× marscºi po èembŸe Dobry Lasek Mr¹g, ñaúa palce kšiwe, guzy po 
t÷aÅy Jab³onka Nidz; 8. tworzy wyra¿enia okreœlaj¹ce stronê, w której coœ siê znajdu-
je lub coœ siê dzieje (z L) OWM: te s tyô deskuf na üotspudek to je d¹ñica, te po bokaô 
to spojonºi GryŸliny Olsz, ròza to po Ÿesôu, na patšydle to kas Jedwabno Nidz, rcºi, 
pmpºi, co taºe œlzèe, co tak œe po Ÿešôu umazaú Turówko O; 9. tworzy wyra¿enia 
wskazuj¹ce porê b¹dŸ osobê, przedmiot lub wydarzenie zajmuj¹ce wczeœniejsze 
miejsce w kolejnoœci czasowej (z L) OWM: po poúudñu – Ÿecur Rybical Gi¿, po laæe 
jñ, a potem Þima Zezuty O, taka p¾inca to na caúo blaôe i do Ìekarñika abo s ôlbem 
abo po ôleje Tyrowo O, podczas g³osowania by³em ja chory i zona na tyfus, a po tyfusie 
zapalenie p³uc Klon Szcz, P 5, 53, ü Brzni kolanda po kolandzie, Na Warniji ca³y wszan-
dzie psn Zient 183; 10. tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce rodzaj roœliny, której resztki 
zostaj¹, gdy ukoñczono zbiory b¹dŸ obiekt niewykorzystany do koñca (z L) O Olsz 
M: po kozdm zbozu rzsko Bartki Nidz, po sarade¾i – sarade¾isko mòŸò Sza³stry Olsz, 
po lñe ¾ñisko Tuchlin Pisz, po kartoflaô – kartof¾isko Rostki Pisz, koúaè to so na blaôy, 
ºedy ‹i zostaúo coœ po ôlebŸe i potam cukrem do gury i to jest koúaè Unieszewo Olsz; 
11. tworzy wyra¿enia okreœlaj¹ce zakres, zasiêg (z A): a) czasowy Mr¹g Pisz E³k i bl: 
robŸil po súonko zaôot Grabowo Mr¹g, teras to jus muœi do Mazuròf, to fo toze samo 
po ¬iœejse lata Tuchlin Pisz, ja to v domu beú pò šesnaœæe lat, puºi do skoúy ôo¬iú 
Kalinowo E³k; b) przestrzenny O Nidz Mr¹g Wêg Pisz Olc i bl: tako ºisa‡ina je na 
‡osne, to koñe po dupe utykajo Szyldak O, sukman to vatovany abo taºi gruby pu samò 
Ÿäñ Tuchlin Pisz, sukman to tak no po kolana Ko¿uchy Pisz, ü tak vŸel i com navet 
dúugu nabr×ú, tak mozna mu´iæ, co po same us Dêbowiec Nidz, UAM; c) liczbowy 
Szcz i bl: raôovaæ moÞes? Toæ moge pò sto i v zat Borki Wielbarskie Szcz; 12. tworzy 
wyra¿enia wskazuj¹ce Ÿród³o pochodzenia czegoœ b¹dŸ osobê, która coœ lub kogoœ 
komuœ zostawi³a (zwykle jako dziedzictwo) (z L) OW Szcz Mwsch i bl: mòj üoæec 
kupœiú i tedy ja tu o¬e¬icyú po üojcu Zameczek Mr¹g, po ro¬icaô te meble, co ojæec 
‹jaú, bydo spšedane N Kaletka Olsz, teras soem ušykovaúa takom jake veúñannom 
po menÅu Purda Olsz, ¬eci po pœeršym menzu Laski Wk E³k; 13. tworzy wyra¿enia 
wskazuj¹ce podstawê czyjegoœ postêpowania, istnienia lub wygl¹du b¹dŸ przebiegu 
wydarzeñ (z L) O Olsz M i bl: Prusaºi na goÅaúe tak ñe jest úakome, p¸i¾i, ale po 
rozumñe Olecko, Wtencas jo œwata nie uzy³ Bom po swej woli nie chodzi³ psn IS LVIII 
215, baldaô taºi to je po štarej moîe Ba³dy Nidz, to ôusty co po polsºej mu¬e to taºe 
b´aúe Myszki Pisz, e! no toæ to po pošÅòntku fœo ji¬e Miko³ajki Mr¹g, UAM; 
14. w po³¹czeniu z liczebnikiem tworzy wyra¿enia u¿ywane przy wyliczaniu czegoœ 
(z A) Olsz Nidz Mr¹g Pisz Olc Go³d i bl: ºed taka maina na dvoÅu bñ¬e stojeæ, una 
zar¼eŸeje po p¸irse, po druèe œe zmarnuje Bia³a Piska, UAM, po tšeæe, trosºe za duze 
podatºi m muœem púaæiæ Go³dap, ib; 15. tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce wydarzenie, 
które mia³o wp³yw na coœ b¹dŸ urz¹dzenie albo narzêdzie, których u¿ycie przynosi³o 
jakiœ efekt lub poprzedzi³o inn¹ czynnoœæ (z L) Olsz Mzach Mr¹g Pisz: znšèñe to jes 
po ÷rone zrojone Nidzica, po frone to ñicem ñe ‹e¾i £ajs Nidz, te kartofle œe po ñej 
[po sosze] fejñ ro¬iú Jaœkowo Pisz, po brònaô bñ¬e drlovano Pianki Pisz; 16. tworzy 
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wyra¿enia okreœlaj¹ce podczas jakiej pory lub w trakcie jakiej czynnoœci coœ siê dzieje 
lub coœ innego ma miejsce (z L) Olsz Szcz Mr¹g Pisz Olc i bl: myntopyš fura po nocy 
Weso³owo Pisz, po dro¼e go zúaÌi¾i Unieszewo Olsz, ü leÅaú ty¬eñ i ted byú pozbŸrany 
i zvŸunzany f snopºi i znovu do stodoú i jak byúo v Þme po èaœe, to byú terty na æer¾icaô 
Dryga³y Pisz; 17. tworzy wyra¿enia okreœlaj¹ce panuj¹ce okolicznoœci, warunki (z L) 
W Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: jek po dobroæi to gúova, jek po zúoœæi to úep Purda Olsz, 
wijeôa¾im po mroku Jab³onka Nidz, przs. kedy œfenty Maræin po mroŸe, to Godi po vo¬e 
Purda Olsz; 18. zwykle w wypowiedzeniach pytajnych tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce 
obiekt oceniany pod wzglêdem przydatnoœci lub u¿ytecznoœci (z L) O Szcz Pisz i bl: 
cus tu po taºiô lu¬aô jak my? Œciêciel Szcz, ü w obrêbie fraz A wy, baby, do domu! Bo 
tu jest nic po babach psn Stef I 234; 19. tworzy wyra¿enia okreœlaj¹ce czynnik u³atwiaj¹cy 
identyfikacjê lub zorientowanie siê w sytuacji (z L) WMzach Mr¹g Pisz Olc i bl: 
wszystkie samice mo¿na poznaæ po tym, ¿e wiele klapruj¹! G¹ski Olc, P 6, 6, Trzech kro-
lowzi do Betlejem jechali, Drozke sobzie po gziozdeckach znojdowali psn IS LVIII 215, 
juz wiedzieli, po obrazach, ze mieszka³ Polak lub Katolik Klon Szcz, P 5, 19, jak spotyka³a 
kogo, to po gosze pozna³a kazdego ib, 5; 20. tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce osobê, której 
strata wywo³uje okreœlone emocje, uczucia (z L): dúucºi cas – j× e kucñe po sne [-n-, 
sic!] Ryn Gi¿; 21. fraz (jest) po kimœ (po czymœ): a) «ktoœ umar³ (coœ zdech³o)» Olsz 
Nidz Gi¿ Pisz i bl: as pš¬e do beúka i do srca i po cúeku, opuô¾ina doj¬e Snopki Pisz, 
zaôozaú, lekaÅam zavòúaú, dostaú zastik i jeden, i druèi, i pšonty i zdeô, i po kòñu 
Wykno Nidz, b) «ktoœ wyjecha³»: jeszcze jedno „³ostañta sia z Bogam!” – wozy dudni¹ 
i ju¿ po goœciach W, Bar 105, ~ [jest] po czymœ: a) «coœ siê odby³o, skoñczy³o siê» W: 
dobrzeæ – odpowiada Jakub – ¿e ju¿ po separacyji W, Bar 85, b) «coœ siê wyczerpa³o»: 
nie dawno przedá³am konia i dosta³ám trzysta sztérynáœcie z³otych – alem je prazie zdo³á³ 
³obejrzyæ i ju¿ po nich W, Bar 48, ~ [ju¿] po wsiem Gi¿ Pisz zob. wsio.  DK

po angielsku zob. angielski.
po anglijsku zob. anglijski.
*pobadowaæ «wyk¹paæ»: w wane ¬ecko umyje, pobaduje Miko³ajki Mr¹g.  UDK
pobaduraæ «nazwaæ, natrafiæ na nazwê (obj. eksploratora)»: ñi mozem poba-

duraæ Wydminy Gi¿.  UDK
pobankrutowaæ; tylko popan-; fut 1pl pobankrutujewa; «kolejno lub masowo 

zbankrutowaæ»: popankrutowaæ; íeÅi k×Ådygo roku bañ¬e tak× suš×, to ôiba fšisci 
popaçkrùtuíeva W, SWarm 117.  UDK

pobarkaæ siê «o œwini: zostaæ zap³odnion¹»: pobarkaúa œe, poloôaúa albo zosta-
úa – byúa u kernoza i zostaúa Szczytno.  MK

pobawiæ siê «wzi¹æ udzia³ w zabawie; te¿: zabawiæ, spêdziæ gdzieœ jakiœ czas?»: 
A ôto ôce z na‹i œe pobaìiæ Muœi ¾iterka postaìiæ psn, ÷stomÌiú do sklepu na pœiwo 
ji tam œe troôe pobawŸiú Wierzbowo Nidz.  UDK, DK

pobeblaæ, pobeblaæ siê zob. pobeb³-.
pobeb³aæ; tylko -bebl-; «pomieszaæ, rozmieszaæ, zam¹ciæ, zbe³taæ (obj. SWarm)»: 

pobebl×ú muza i ter× íi íeœæ ñe ôce W, SWarm 112.  UDK
pobeb³aæ siê; -bebl-; fut 3sg pobeble siê; «pomieszaæ siê, popl¹taæ siê; pomyliæ 

siê»: jäk ñi œe tam pobeble v gúoŸe, to jus ñe pibace Swaderki O, teros nam e dôt po-
bebúoúo, po mnecku Zabrodzie Resz; pobeb³any im. bier.: kur co tam depce ta kura 
to kobut, taºe po‹ešane, pobeblane GryŸliny Olsz.  UDK
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pobiæ (Z + P + lit) OWM, psn; 1. «zadaæ wiele ciosów, zbiæ, poturbowaæ; te¿: 
uderzyæ czymœ kilka razy» WM: pojeôaúa po curºe, a üuñi pšiœ¾i to mñe pokrad¾i, 
to mñe pobŸi¾i Œwignajno Wk Mr¹g, íuš œa poæek po kií, Åebi pobŸiæ kamr×ta, ale 
potam d×ú tamu pokuí W, SWarm 112, jego tò fest pobŸi¾i [bandyci] Jedwabno Nidz, 
piñeœ¾i ròscke Ÿelònò, tak kšynke pobŸi¾i i tak wyüuæi¾i, taºe ôúopecºi lata¾i Zdory 
Pisz; 2. «zabiæ» Olsz Pisz i bl: na ÷luôæe pobŸi¾i te sn Orzysz Pisz, przed oczyma 
twemi pobij¹ twe wo³y psn IS XLIII 169; 3. «wyt³uc, wybiæ, porozbijaæ» Olsz Olc: tu 
úoñsºego roku buú ‹i¾icjant to pobŸiú fšystºe okna i dšÅìi Mieruniszki Olc, no¿em 
pobzi³ ten mur i wyszed z tego domu Purda [D] Olsz, BWM 49; 4. «zburzyæ» Szcz: 
tam to tes bŸitfa byúa, to tam teš taºe nastko pobŸi¾i G³uch Szcz; 5. «o gradzie: pot³uc, 
zniszczyæ»: grat poije zboÅe Gady Olsz; 6. «w odniesieniu do lnu: wym³óciæ»: jak 
dostano go [len] pobŸiæ, to ted pši¬e na æer¾ice Gady Olsz; 7. «nabiæ, nasadziæ obrêcz 
na coœ»: trzy ³obrêcze g³odko strugam trzy beczki pobzijom psn IS 347; pobity (Z + P) 
O Olsz Szcz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz; Nsg n -o Wêg Gi¿ Pisz, praet z podm. uogóln. bez 
s³p. Gi¿ Pisz; 1. «powbijany» O Olsz Szcz Mr¹g Gi¿: dur byú poŸercune i byú te 
goŸ¬e pobŸite Lipowo O gm. Waplewo, dva drušºi k×Åda dr×pœ ‹aúa i te drušºi buúy 
poìon¼ane i šèble búy poite GryŸliny Olsz; 2. im. bier. w zn 1 Olsz Szcz: byú taºi 
pobÞity, popuôúy, taºi napuôúy £ugwa³d Olsz; 3. im. bier. w zn 3 Gi¿ Pisz: pšet üo÷to 
wojno to te üurn wkopwa¾i a to pšsúo w muzeüum, to ¬iœaj majo pewñe w Ber¾iñe 
[jeœli] ñe pob´ito Zdory Pisz; 4. im. bier. w zn 4 Szcz Wêg: bodaj Warœawa tes pœeçkne 
byúo, ale pobŸita G³uch Szcz.  UDK, DK

pobiæ siê (Z + P + lit) OW Szcz Mr¹g Pisz Olc, psn; 1. «zbiæ jeden drugiego, 
poturbowaæ siê nawzajem, wzi¹æ udzia³ w bójce» OW Szcz Mr¹g Pisz i bl: íek ve fœi 
šurki pobŸili œa kiíami, to Sander íešèe íyô potÅug×ú i kšiè×ú, Åebi bŸili mocñi W, SWarm 
115, ºej œe pobŸi¾i ÷est, to – mu´i – jemu juœa ÷est leæaúa Grabowo Mr¹g, ü k÷co to 
koñe jak œe pobŸijo Glaznoty O; 2. «rozbiæ siê, st³uc siê»: ìilk poset, ôæaú caúo ñise 
zabraæ i ñisa spadúa i še poiúa Sokó³ki Olc.  UDK, DK

*pobiec, *pobiegn¹æ psn; ogp: Rozpoco³ sie maj, Pobieg panic w gaj psn IS 
LXXVI 264.  KS

pobieliæ (Z) O Gi¿, SWM IV, psn; 1. «uczyniæ bia³ym, wybieliæ» Gi¿ i bl; 2. «staæ 
siê bia³ym, pobieleæ»: Ni¿ pola zielone œniegami pobieló, Zejdziemy sie wszyscy wieczo-
rem z kondzieló psn IS XXVI 96; pobielony im. bier. w zn 1: [p³ótno] pobŸelòne, taºe 
búo bŸaluône fejn, na bŸelñik i bŸelune Turówko O.  KS

pobieliæ siê «staæ siê bia³ym»: tedi go moèù øi kúadù na rosa, cobi œa pobŸeluúo 
Bart¹g Olsz, KN II 53.  KS

pobieraæ (Z + P + lit) W Gi¿, psn; praet 1pl pobieralim Resz; 1. «otrzymywaæ coœ 
jako wynagrodzenie, nale¿noœæ» W Gi¿ i bl: siu³a ty te¿ penksyji pobzier×sz? Tu³awki 
Olsz, KF, chodzom po zapomogie i pobierajum Szczêsne Olsz, P 2, 5, Gdy si³ do pracy 
nie maj¹ Swoj¹ rentê pobieraj¹ psn IS XXVI 99; 2. «uzyskiwaæ, zdobywaæ»: nauke do 
pierwszej Komuniji œw. pobieralym w polskiem jêzyku Stryjewo Resz, P 1, 6.  KS

pobieraæ siê 1. «zawieraæ ma³¿eñstwo» W, SWarm 112; 2. «zbieraæ siê, spieszyæ 
siê, ¿wawo siê krz¹taæ, nie marudziæ (obj. SWarm)»: fšisci œa pobŸyrali, Åebi nareœæe 
skùnèiæ to kopañe kartofli W, SWarm 112; 3. «planowaæ, zamierzaæ»: do tej skrzynki 
zawieszono spis modych, ktory siê pobierajom do ma³zenstwa, a ksonc to wo³a³ z ambo-
ny Klon Szcz, P 5, 64.  KS
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pobie¿eæ psn; «udaæ siê dok¹dœ, poœpieszyæ»: Jak œe Kaœka do‡e¬aúa Po koñiºi 
pobeÅaúa psn.  KS

pobijaæ «uderzaæ co pewien czas»: klopa to jest tako: drevñany múot, co œe dúuto 
pobŸija Purda Olsz.  KS

pobitowaæ (Z + lit) OW Mr¹g Pisz; pobu- O; praet 1sg ja pobitowa³ Mr¹g; 
1. «daæ, ofiarowaæ, te¿: poczêstowaæ» O Mr¹g Pisz: zrojuú buºete, nu i tò buºete 
pobudov×ú tj pañence, tj ¬efèñe Kajkowo O, UAM, jek [¿o³nierze] pššiš¾i, jo po-
bytowaú jem jeœæ Wojnowo Mr¹g; 2. «zaoferowaæ, zaproponowaæ»: œuúa æi ÅeŸñik 
pobitov×ú za æel×ka? W, SWarm 112.  KS

pobliski «mieszkaj¹cy, dzia³aj¹cy w pobli¿u»: t curºi ñi mog¾i te tam pob¾isºe 
¾kaÅe w¾iæ Gardyny Nidz.  KS

pobli¿e (Z + P + lit) Olsz Nidz; w pobli¿u «niedaleko, blisko»: a) w u¿. przyim-
kowym Olsz: posz³a na ta droga w poblizu pa³acu i wyczekiwa³a Dywity Olsz, P 4, 22; 
b) w u¿. przys³ówkowym Olsz Nidz: ni ma tam mo¿e kogoœ w pobli¿u, coby n×ma móg 
pomóc? Tu³awki Olsz, KF.  KS

pobli¿ny «?»: to búo spšedavano s tô zopasuf, ôturne pšettm ot fabrkuf b¾i 
zakuÌjone i na lagÅe b¾i zúòncone s tm pob¾iŸnm tovarem Ryn Gi¿.  DK

pobli¿u «blisko w czasie»: Jakuba to pora luba ̄ niwo pobli¿u, Snop chce do chy¿u 
Kal 1892, 13.  JCh

pob³¹dziæ (P) Szcz, psn; «zgubiæ drogê, zab³¹dziæ»: Pas³a, pas³a, pob³¹dzi³a, Swoje 
wo³ki pogubi³a psn, PF II 567.  KS

pob³¹kaæ siê «pomieszaæ siê, popl¹taæ siê? (tu impers)»: v gúoìe mu œe pob[ú]òçkaúo 
Skajboty Olsz; pob³¹kany im. bier.: rozum je pobúoçkany Radosty Olsz.  KS, DK

pob³ogos³awiæ (lit) W i bl, psn; pobo- W; «o Bogu lub Matce Boskiej: okazaæ szcze-
gólne ³aski, otoczyæ opiek¹» W i bl: O Matko Najœwiêtsza, racz pob³ogos³awiæ Przez Syna 
twojego, ³aske jemu sprawiæ psn IS LVI 207; pob³ogos³awiony «obdarzony szczególnymi 
³askami»: Ten jest pob³ogos³awiony, Który z Mazur dosta³ ¿ony Kal 1896, 17.  KS

pob³óczyæ; poœw. tylko im. bier.; «nak³adaæ, wk³adaæ»: sukenºi ‹e¾i pobúuèone, 
na syje ‹e¾i paæurºi Mr¹gowo.  KS

pobogos³awiæ zob. pob³ogos³awiæ.
po Bogu zob. Bóg.
pobok «obok»: a kamnyn spuœæuú zaras tak pobok koœæoúa Wêgój Resz, KN II 57. 

  AB
po bokach, po boku zob. I. bok.
pobolewaæ ogp: czejsto mê g³owa pobolew× Tu³awki Olsz, KF.  KS
pobontowaæ; tylko -bunt-; «zabrudziæ wymiocinami»: pobùntov×ú sobŸe ta nov× 

úobleka W, SWarm 112.  KS
pobontowaæ siê; tylko -bunt-; «zwymiotowaæ (obj. SWarm)»: Iùzef œa pobùntov×ú 

W, SWarm 112.  KS
pobory plt zob. pobór.
po bo¿emu zob. bo¿y.
pobo¿nie (lit) Olsz, psn; 1. «zgodnie z zasadami wiary» Olsz i bl: to ôov×íèe mi íò 

poboÅne, bo í× potm pšide po nò Leszno Olsz, Stef JPW 67; 2. «w sposób œwiadcz¹cy 
o czyjejœ religijnoœci» bl: Ledwo szwit, ju¿ dzisioj wsta³a, Pobo¿nie sia prze¿egna³a psn 
Zient 179.  DK, KS



125po bratersku 

pobo¿noœæ psn; 1. «gorliwe wykonywanie praktyk religijnych» bl: Byœ Jezusa 
w pobo¿noœci, Naœladowa³ i w m¹droœci psn IS XLIII 169; 2. «pietyzm, czeœæ»: Tu przo-
downik piosnkê mi³¹ Wiersz za wierszem intonuje Lud zaœ ca³¹ piersi si³¹ Z pobo¿noœci¹ 
mu wtóruje psn IS XXVII 99.  KS

pobo¿ny (Z + lit + SWM VIII) W Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k i bl, SWMc, psn; 
1. «gorliwie wykonuj¹cy praktyki religijne, pos³uszny Bogu» W Nidz Gi¿ Pisz E³k i bl: 
lu¬e taºe poboÅne by¾i, tero to maúo tak ôo¼o do koœæoúa Klucznik Olsz, jo tak ÷ra-
sku÷ ñe œpœewam, ja tak jest wŸencj pobozna, tak s kancynala œpœewam Orzysz Pisz, 
ü iron. pobo¿ná jek stará skorzniá psn Stef RD 97; 2. «bêd¹cy wyrazem religijnoœci» 
Olsz Nidz Mr¹g Pisz: œÌewa¾i s kancnala pobozne Ìeœñe Nida Mr¹g, úuzdroŸòni vodò 
gèfoúskò, zaèòú prova¬iæ coros poboÅñeíše Åiæe Sz¹bruk Olsz, KN III 212; pobo¿ny 
w u¿. rzeczownikowym w zn 1: stòmpœidúa, mñe ñe búo wolno ôo¬iæ na tô, to gÅeô tak 
ôo¬iæ, jak ma zdrowe noèi, poboÅne mœle¾i, co tak ñedobÅe Sucholaski Gi¿.  DK

pobór (Z + P + SWM V) Olsz Pisz; «powo³anie do wojska» lok. jw.: ja was, 
ani waszych synów od poboru do wojska nie mogê ochroniæ Dywity Olsz, P 4, 53, 
ü pobori do mustroçgu, do regstracji Butryny Olsz; pobory plt «wynagrodzenie»: 
a mu nic niepomóg³o, anie niemnieckie pobory te judaszowe pienòndzie Szczêsne 
Olsz, P 2, 11.  KS

pobóœæ (Z + lit) Olsz Nidz, psn; ogp: byk pobód naszego J×nka Tu³awki Olsz, KF. 
  KS

pobóœæ siê ogp: barany siê pobod³y Tu³awki Olsz, KF.  KS
pobraæ (Z + P) OWM, psn; praet 2pl pobraliœta Pisz; 1. a) «pozabieraæ cudz¹ 

w³asnoœæ, pozbawiæ czegoœ, przej¹æ coœ» O Olsz Szcz Mr¹g Pisz Olc i bl: my mñe¾i 
krovy, ano nam Soìety pobroúy i ñe moÅemy kuÌiæ Tyrowo O, pole zabra¾i do fabriºi, 
moja vúasna byúa rola, ñe parcelova¾i ino pobra¾i Nida Mr¹g, ü przen ja to ñaúam 
¬eæi to vojna iô pobraúa Mieruniszki Olc; b) «w odniesieniu do zjawisk niekorzyst-
nych, uci¹¿liwych: uwolniæ od czegoœ»: Boze, ulzyj nam ciêzarów Ä pobierz nam tych 
pänów psn Kêtrz 101; 2. «powo³aæ wielu do s³u¿by wojskowej lub na wojnê» Olsz 
Nidz: w wojne menznu÷ pobra¾i Nidzica; 3. «zabraæ po kolei, przenieœæ w inne 
miejsce, pousuwaæ» Olsz Gi¿ i bl: ta ‡ilèica pobraúa iô ÷šisºiô i ponoœiúa do boru, 
do tgo gñazda Olsztyn, ü Albo nas pobierz do siebie, Byœmy z Tobo byli w niebie psn 
Kêtrz 101; 4. «w odniesieniu do pieniêdzy: podj¹æ, otrzymaæ» Resz Szcz: by³ ojcziec 
zmuszony 1000 Mk. z kasy ch³opskiej pobraæ, aby konie i wozek kupiec Stryjewo Resz, 
P 1, 5; 5. «poœlubiæ»: gdy jemu ta zmar³a pobra³ m³od¹ z domu Kroszewska Stryjewo 
Resz, P 1, 1; 6. «o kobyle: zostaæ zap³odnion¹»: pobraúa abo polatovaúa [odp. na pyt. 
kwest.] Zdunowo Pisz; pobrany im. bier. w zn 1a: fšysºo bydúo pobrane, jedno krufºe 
mamy i æelaka Miechy Gi¿.  KS

pobraæ siê (Z + P + lit) Olsz Szcz Gi¿, psn; ogp: šlup bú, pobra¾i e Ster³awki 
Wk Gi¿, byúa u ko¸anka i majo œe pobraæ Purda Olsz.  KS

pobrakowaæ «odczuæ brak, niedostatek czegoœ?»: Ten w pruski l¹d wmäsierowa³, 
Pieniêdzämi pobräkowa³, Obdziera³ l¹d z bräntsiosämi psn Kêtrz 94.  KS

pobranie siê forma rzeczownikowa czas. pobraæ siê: co do weselow i siê pobrania 
ogniska domowego modych Klon Szcz, P 5, 64.  KS

pobrat zob. pó³brat.
po bratersku zob. braterski.
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pobroiæ «zrobiæ coœ z³ego»: æort moìi na to: ìi¬i Pañe BoÞe, coœ ty pobroiú 
Ornowo O.  KS

pobronowaæ (Z + P + SWM IX) OWM; praet 1sg ja pobronowa³ Wêg; «spulch-
niæ ziemiê bron¹, zw³aszcza przed siewem b¹dŸ sadzeniem roœlin, lub przykryæ ziemi¹ 
zasiane ziarno; te¿: zniszczyæ za pomoc¹ brony chwasty wyros³e po zasiewie»: na te 
gruton taleÅufko vjeôaæ, to zaœ pobronovaæ, rozbronovaæ i zaaæ drelko Wygoda Olsz, 
pobrunuje i ted pot púuk, pot loômaine co durºi robŸi Upa³ty Gi¿, ked zaœeje to letko 
pobronovaæ zeb Ÿarno ñe pšys[ô]úo Kobu³ty Szcz, ben¬e œano i za œevñiºem œe popšec 
pobronuje Popowo Salêckie Mr¹g, pobrònovaæ jek jus majo f[s]ôo¼iæ Ÿemñaºi Jaœkowo 
Pisz, roztrzeliwali Polakow na polu i jech tak zakopali i zemnie poorali i pobronowali, 
aby nie by³o szladu, gdzie byli zakopany Klon Szcz, P 5, 57; pobronowany (Z) Olsz Szcz 
Mr¹g E³k; Nsg n -e Szcz, -o Mr¹g E³k; im. bier.: ý ted beñ¬e pobronowano i ted beñ¬e 
gúemboko orano Rybno Mr¹g, jek [ziemniaki] majo ÷sôo¬iæ bendo pobronowane, cob 
Ÿe¾isko œe popsuúo Kowalik Szcz.  KS

pobronowanie forma rzeczownikowa czas. pobronowaæ Kalinowo E³k, SWM IX 
s. 86.  KS

pobrz¹kanie «podzwanianie»: Wtem s³uchaæ psa ³ujodanie, Zwónków g³oœne po-
brzónkanie psn Zient 180.  KS

pobrz¹kuwaæ «dŸwiêczeæ, podzwaniaæ»: pobrz¹kuwaæ; ju¿ kosy pobrz¹kuj¹, czas 
¿niwowaæ Tu³awki Olsz, KF.  KS

pobrzydziæ «zabrudziæ»: znowu psierzynê pobrzydziu³eœ Tu³awki Olsz, KF.  KS
pobudka «zachêta do dzia³ania, bodziec, impuls»: pobudk¹ do tego by³o 

nastêpuj¹ce zdarzenie tamtejszej okolicy Dywity Olsz, P 4, 51.  KS
pobudowaæ (Z + P + lit) OWM, psn; praet 3sg em pobudowa³ Pisz, 1pl my 

pobudowali Nidz Mr¹g, pobudowalim Szcz, fut 2pl pobudujeta Szcz; «postawiæ bu-
dynek b¹dŸ ich zespó³, konstrukcjê lub jej czêœæ» OWM: tak j× sob´e zapracov×ú 
i soje pobudov×ú Dêbowiec Nidz, UAM, to j× pobudovaúm nov budnek i stodoúe 
vÅuñ¬uúm i ôlf pobudovaúm Ogonki Wêg, UAM, stoi naÌisane: pobudujeta ‹asta, 
a ‹eskaæ w ñiô ñe ben¬eta M¹cice Szcz, za úonskego roku most pobudowa¾i Jab³onka 
Nidz, ü pobudowaæ to iúecka kostuje Ryn Gi¿; pobudowany (Z + P) OW Szcz Mr¹g 
Gi¿ Pisz; Nsg n -e W, -o Gi¿ Pisz, praet z podm. uogóln. bez s³p. Pisz; im. bier.: ôlv 
– dla bdúa, dla fn, dla ptastfa; co jest pobudovane f caúkoi – to je gumno, to moÅe 
b šopa, stodoúa abo jake druge zabudovana Stryjewo Resz, tu esce ot Polsºi ñic ñe 
jest pobudovano, ale ñic ñe jest spalono Siedliska Gi¿, ý naÌerwu ÷undament beñ¬e 
pobudowan Grabowo Mr¹g.  KS

pobudzaæ «dawaæ impuls do czegoœ, sk³aniaæ»: ten do brzytwy to az dr-zy. A tak 
pobudzo do ty brzytwy Szczytno, LitLud 81.  KS

pobudzanie forma rzeczownikowa czas. pobudzaæ: Ä i tego muzykusä W piekle 
bêdzie jego dusa, Zä te jego pobudzänie To sie do piek³ä dostanie psn Kêtrz 75.  KS

pobudziæ (Z + lit) Olsz Mzach Pisz, psn; 1. «przerwaæ sen wielu osobom» Olsz 
Nidz Pisz: z Ÿazdo ôo¬i¾i i œpœewa¾i nabozno pšeœñe i tedy nas ro¬ice pobu¬i¾i i my 
muœe¾i u jeglasºi paæorºi mu‡iæ Zdory Pisz, weszli z trz×skiem do naszego domu ji 
n×ju pobudzili Tu³awki Olsz, KF; 2. «sk³oniæ, zachêciæ; stanowiæ impuls»: im dziew-
caki pokoju nie dadzo; Pieni¹dze od nich wy³udzo Ä do tanów ich pobudzo psn Kêtrz 
75, [gorza³ka] do krádzierzy pobudzi Szczytno, LitLud 81; pobudzony «podburzony, 
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podjudzony»: Jezusa kššiÅujonc Zy¬i, lud zaœlepœuny, ot syn¬uf pobu¼ony, gvaútem na 
kšœiš vlek¾i Hejdyk Pisz.  KS

pobudziæ siê «o wielu istotach: zostaæ obudzonym, przestaæ spaæ»: ³od tego 
grzmotu wszyscy siê pobudzili Tu³awki Olsz, KF.  KS

pobujaæ «pohuœtaæ, poko³ysaæ»: pobuí×í ¬ecko, moÅe œa úuspokoíi W, SWarm 
112.  KS

pobukaæ «poklepaæ, popukaæ?»: vŸñi ºaññ pobuka¾i, noza my ñe ñe¾i Waple-
wo O.  KS

pobukaæ siê (Z + lit) W Szcz Pisz; «o owcy (te¿ o samicach innych zwierz¹t): 
zostaæ zap³odnion¹»: klaè to œe jus otbŸiúa, ofca to œe pobukaúa Weso³owo Pisz.  KS

pobuntowaæ, pobuntowaæ siê zob. pobont-.
pobutowaæ zob. pobitowaæ.
pobyæ (Z + P) Mzach Gi¿ Pisz E³k; praet 1pl pobylim E³k, cond 1pl my by pobyli 

Gi¿; «pozostaæ gdzieœ przez jakiœ czas»: v Janufce pšyœ¾im do areštu vojskovego, tam 
poby¾im dva dñi Kalinowo E³k, to zeby tak poby¾i te pany s pare dñi toby œe ròznoœæi 
wyüuc¾i Myszki Pisz.  KS

pobyd³owaæ (Z) Gi¿ Pisz Olc; «o krowie: zostaæ zap³odnion¹»: ñe¾i ve fœi bika, to 
[ja³owica] pobydúovaúa nama Kwik Pisz.  KS, MK

pobyt (P) Olsz Szcz, psn; 1. «przebywanie» Olsz Szcz i bl: po paru tygodniach 
pobytu na maj¹tku przyszed³ do mie s³uga policyjny Dywity Olsz, P 4, 23; 2. «bycie, 
istnienie» bl: Aô, jakeœ mñi pyôlna byúa F tobÞe jedyny pobt mòj psn.  KS

poca³owaæ (Z + lit) WMzach E³k Olc, psn; imp 2pl poca³ujta bl; ogp: Bandó 
za mnie dziwczoki p³aka³y, Z chtórnamy jo tancowo³, A noziancy moja nojmnilejszo, 
Chtórnom roz poca³owo³ psn Stef I 185, ale òn ta goúo iô ñe caúow×ú, ino bes œnoptuô 
÷œistºe pocaúow×ú Jab³onka Nidz, pocaúuj reçka staremu Stêkiny Olsz, ü fraz poca³uj 
w pupê bl, w dupê, w ty³ek bl, poca³uj mnie w nochal W «zwrot wyra¿aj¹cy ostentacyjne 
lekcewa¿enie»: Teroz o mnie nie p³ac, Ani me nie za³uj, Z³ap psa za ³ogon, W dupe go 
poca³uj psn IS XLV 173, tynca, pocaúuj ÷ túek Ñemca DŸwierzuty Szcz, szurki chcieli sia 
zemœciæ i wo³ajó: Wuju, ³oœ w kole! – Poca³uj mnie w nochál, wole! W, Stef OK 33.  KS

pocechowaæ «opatrzyæ odpowiednim znakiem, pozaznaczaæ»: ciesla ju¿ n×ma 
wszystko pocechow×³ Tu³awki Olsz, KF; pocechowany im. bier.: púo¸i byúy rozma-
ite, vusºe, sroºe, ‹e¾i sfoje gonºi – to te poceôovane f púoše Klebark Wk Olsz, 
ý to [tzw. ganki] bndo poceôovane abo veçglem, abo krejdo jek zaèñe snovaæ Gady 
Olsz.  KS

pocepnica (SWM IV, Fal PST) Mzach E³k i bl; 1. «rodzaj splotu tkackiego» Szcz 
i bl: f pocepñice to jedno treœæ pusto zostaìi¾i a v jedno navlek¾i Pupy-Spychowo Szcz, 
Fal PST I s. 225; 2. «skaza wzd³u¿ tkaniny» Mzach E³k.  KS

pocerowaæ ogp: tša strifle pocyrovaæ, bo Ÿimno beñ¬e Kwik Pisz.  KS
pochewka; tylko puch-; «rodzaj pojemnika»: wykoÅyæ je [pszczo³y], to taºe pruôno 

ot jiÅby, taºe pruôñate, puôe÷ka taka i dym z ñi leæi [o podkurzaczu] GryŸliny Olsz.  DK
pochlaæ siê; fut 3pl pochlaj¹ siê; «upiæ siê»: tutaj to na weselu to jus pšt koœæoúm 

to pœijo, poôlajo œe, a u nas ñe, u nas jinac Myszki Pisz, koze u‡üzaú kole púota a posed 
do karcmy poôlaæ œe, co dobro koze kupœuú Ukta Mr¹g.  KS

po ch³odzie zob. ch³ód.
poch³opotaæ siê zob. pok³opotaæ siê.
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po ch³opsku zob. ch³opski.
pochmieliæ siê lit bl, psn; «upiæ siê»: Drugi ³ajdacysko Tylko siê pochmieli, A do 

zadnej dziewcyny To siê nie przytuli psn, Kolb 251.  KS
pochmuliæ siê lit bl, psn; koch-; «zasêpiæ siê, posmutnieæ»: Drugi niedŸwiedzisko 

Tylo siê pochmuli Nadobne dziewcyniê Do siê nie przytuli psn, Kolb 274.  KS
pochmurno (Z + lit) Olsz Nidz, SWM VI; ogp: ³u naju wczoraj przez ca³ki dzieñ 

bu³o pochmurno Tu³awki Olsz, KF, poômurno; zakryje to súòñce Wierzbowo Nidz.  DK
pochmurny (SWM VI) Szcz Gi¿ Pisz E³k Olc i bl, psn; «niepogodny, zachmu-

rzony»: Wcoraj by³a pogodyñka, Dziœ pochmurny dzieñ psn; IS III 456; üü «o ksiê¿ycu 
doraŸnie: maj¹cy lisi¹ czapê»: pochmurny miesi¹czek Szyba E³k, SWM VI s. 19.  DK

pochodacze «o nogach»: koza mnaúa noèi, a to ne by¾i noèi tlo poôodaæe Ruœ 
Olsz.  KS

pochodnia (Z + lit) W Pisz E³k; ogp: poôodñe byúy inakse, obleÌone smoúo, obla-
ne maso i ÷tencas œe nazywaúo poôodña Pogubie Œrednie Pisz, ü przen jest pochódni¹ 
ku zbawjeniu Skomack Wk E³k, PME XIX 99.  KS

I. pochodziæ (Z + lit) Olsz Wêg Gi¿ Pisz; 1. «spêdziæ jakiœ czas na chodze-
niu» Olsz Wêg Gi¿: m×wa czas, mo¿ewa jeszcze siu³kê pochodziæ Tu³awki Olsz, KF, 
ü üogròdek, bes üogrutºa poôo¬i üon i tak Kruklanki Wêg; 2. «znaleŸæ siê przejœciowo 
w okreœlonej sytuacji, pobyæ kimœ»: on para lat paôoúºem poôo¬, pri÷uçk zrobŸi i pšy-
¬e na mejstra Orzysz Pisz.  KS

II. pochodziæ (Z + P + lit + SWMp) OWM, psn; praes 1pl pochodzim O Olsz 
Pisz, pochodziwa Olsz, praet 1sg ja pochodzi³a O; 1. «braæ pocz¹tek, wywodziæ siê, mieæ 
Ÿród³o»: a) «z jakiegoœ miejsca, regionu, kraju» OWM: ja jus üot Prostek poôo¬iúa, to, 
prose pañi, tam tos samo ñeñecºe lu¬e Kwik Pisz, ja poôo¼e s tô stròn, s kturô v jesteœæe 
Gawliki Wk Gi¿, oñi poôo¼o s poúudña Skorupki Gi¿, tam sºela ja poôo¼e to tam reºi 
sò Kwik Pisz, muj oje poôoîiú s Polsºi Stryjewo Resz; b) «od jakiejœ istoty (te¿ Boga); 
z rodziny, rodu lub œrodowiska» OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: toæ wšyscy üod jedne-
go üojca poôo¬iwa Radosty Olsz, scnœæe, ñescnœæe poôo¬i üod Boga Tuchlin Pisz, jo 
poôo¼e ot taºiô staryô Mazuruf znot grañicy Pietrzwa³d O, poôo¼o s polsºiô osadñiku÷ 
Szyldak O, jeno z robotneô poôo¼e, ro¬ice ñe ‹e¾i ro¾i Tyrowo O, Jestam sobzie ziesko 
dziéwcza, Nie pochodza ze œlachectwa psn Stef II 22, ü ja s polsºego jezyka poôo¬iúa, 
moji ro¬ice ñe mog¾i po ñeñecku Glaznoty O; c) «z jakiegoœ surowca»: ti pochodzisz 
z ziemn·i, to patrz w ziemnie Rasz¹g Resz, BWM 168; 2. «pozostawaæ w zwi¹zku ety-
mologiczno-semantycznym lub historycznym» Nidz Pisz: jak je zapora to tedy zapšeæ, to 
súovo zapšeæ poôo¬i z zapory, bo zapšeæ mozna ino zaporo Jab³onka Nidz, zamek to po-
ôoîi z ñe‹jecºego súowa burk ib, baúºi od bròny, to poôo¬i jesce ot staryô lat, ºedy bròny 
drevñane byúy, bo baúek to z drevna, ale to potem pšejente i na te Ÿelazne Fr¹knowo Nidz; 
3. «sk³adaæ siê z czegoœ» Szcz Mr¹g: cep poôo¼o s tššona, z ¬erzaºa Kosewo Mr¹g; 4. «o 
cieœcie: rosn¹æ» Sucholaski Gi¿, SWMp 99; pochodz¹cy (Z) Olsz, psn; 1. im. wsp. odm. 
w zn 1a Olsz: w ‹ejsce jego zostaú pši¬elony druèi nauèiæel, naz‡isko Galušek, poôo¼oçcy 
z Nadreñi Purda Olsz; 2. im. wsp. odm. w zn 2: Od pogañstwa pochodz¹ce, I nas lud 
omamiaj¹ce Kal 1892, 9.  KS

pochodzienie (Z + P) Olsz; «przynale¿noœæ narodowa, etniczna»: odma‡a¾i 
gbura tgo i strašy¾i ‡enŸeñem, aÅeby nam tej ¬aúºi ñe spšedaú; spšedajëÑcy zdecydo-
waú œe jednakowo jako War‹jak poôo¬eña polsºego Purda Olsz.  KS
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pochopny «chêtny, sk³onny do czegoœ»: kiedy to m³odzie¿ zawdy pochopniejszá 
do táñca ni¿ do ró¿añca W, Bar 63.  KS

pochorowaæ siê «o wielu osobach: zachorowaæ»: pochorowali sia bodáj potam 
wszyscy na katár W, Bar 66.  UDK

pochorzeæ «o wielu osobach: zachorowaæ»: wszyœcy mi doma pochorzeli Tu³awki 
Olsz, KF.  UDK

pochowaæ (Z + P + lit) OWM i bl, psn; imp 2pl pochowajta bl, praet 1sg ja 
pochowa³(a) Nidz Mr¹g; 1. «z³o¿yæ w grobie, pogrzebaæ» OW Nidz Mr¹g Gi¿ E³k 
i bl: Ìjerf na cmentaÅu poôova¾i lu¬i ps koœæele Jonkowo Olsz, poôova¾i íù v dambo-
vam Åarôu kele íi ôúopa W, SWarm 206, u nas i v bŸaúym poôovajo i carnym i dekò 
bŸaúo pšykryjo i jus Jab³onka Nidz, ü euf. pšyset suÑœat do suÑœada a suÑœado‡i zunka 
pomerúa. A powŸeda: zunkeœ poôowoú Ogródek E³k; 2. «schowaæ, ukryæ» W Gi¿ i bl: 
skšnºa to tes taºi kufer, mozna poôovaæ i úysºi, i e¾izne Pañska Wola Gi¿, pochowaj 
twoj¹ ³oblekê, bo ci siê zakurzy Tu³awki Olsz, KF, ü bo zawd múoda to una poôow× 
n×dro Rybical Gi¿; pochowany (Z + P + lit) WM, psn; Nsg n -o W Gi¿, -e Pisz, 
praet z podm. uogóln. ze s³p. Gi¿ Pisz, bez s³p. W Gi¿; im. bier.: 1. w zn 1 WMzach 
Mr¹g E³k i bl: no i ftedy go viæòçgne¾i – buú poôovany – to potem matka muvŸiúa, co 
oæec zavdy ôo¬iú po œ‹jeræi Nataæ Wk Nidz, ³umer³ych w Biskupcu razem pochowano 
W, Bar 45; 2. w zn 2 Gi¿ Pisz: ºedyœæi by¾i taºe ku÷ry, Ÿe¾izne cysto byúo poôowano 
Wydminy Gi¿, i jesce taºe gñazdusºa z jajku÷ roi¾i na obošÅe, za Ÿe¾isºem poôowane 
byúo ÷ kònty i mu‡i¾i, co to usterôaze pšyñus Zdory Pisz.  UDK

pochowaæ siê «o wielu osobach: schowaæ siê, ukryæ siê»: dzieci siê pochowali ji ni 
mog³am jech naleŸæ Tu³awki Olsz, KF.  UDK

pochowywaæ «w odniesieniu do wielu osób: sk³adaæ w grobie, grzebaæ»: un po-
ôovyvaú te, co by¾i zajite Jagodne Pisz.  UDK

pochód (Z + P) Resz Mzach; 1. a) «przejœcie, przemarsz» Szcz: po obiedzie 
by³a zborka nas i pochod do jedniego og[r]odu, gdzie nas jeszce barzej przyjênto Klon 
Szcz, P 5, 27; b) «procesja»: mieszkancy z kazdej wioski sz³y w pochodzie ze dwoma 
czteroma asz szeœcoma œwiecamy jako dar na o³tarz Stryjewo Resz, P 1, 2; 2. «pocho-
dzenie, Ÿród³os³ów»: nasykuje œe, vreperuje œe, ale to reperuje to internacjonalne súovo 
úaæiñsºego poôodu, to u nas naÅon¬iæ Fr¹knowo Nidz.  UDK

poch poch «przywo³ywanie œwini» So³tmany Wêg, SWM III m. 28.  AW
pochrz¹kuwaæ; formê has³a i definicjê powtórzono za KF; «pochrz¹kiwaæ, 

pokaszliwaæ»: jek z jego zdroziem? Toæ tam pochrz¹kuje, ale jakoœ siê trzym× Tu³awki 
Olsz, KF.  UDK

po chrzeœcijañsku zob. chrzeœcijañski.
pochuæ pochuæ (SWM III) Szcz Mr¹g Gi¿; «przywo³ywanie œwini».  UDK
pochwa (Z + lit + SWM II) OW E³k, psn; pok- E³k, puch- W; Gpl -ów bl; 1. «futera³, 

pokrowiec» W E³k i bl: puôfa do okular Purda Olsz, koœiúka tako pokfa do oseúºi 
Ogródek E³k, I wsed w dom weseluncy Wyjun z pochwów miec b³yscuncy psn IS XXIX 
487; 2. «¿e lazna obr¹czka na piaœcie w kole wozu» Kajkowo O, SWM II s. 37.  UDK

pochwaciæ (lit) W; tylko pofa- W; «naostrzyæ»: ale mùí nùš kraíe, íek go sobŸe 
pofaæuú-am W, SWarm 115.  UDK

pochwalaæ (P + lit) Olsz Olc; «wyra¿aæ siê z uznaniem, chwaliæ»: co m×m ciê 
jeszcze za to pochwalaæ? Tu³awki Olsz, KF.  UDK
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pochwaliæ (Z + P + lit) OW Nidz Gi¿ Pisz E³k Olc i bl, psn; pofa- Gi¿, po-
fcha- Gi¿ Pisz E³k, inf -eæ Resz; 1. «wyg³osiæ pochwa³ê pod czyimœ adresem; wyraziæ 
siê z uznaniem» W Nidz Gi¿ Pisz i bl: i poôfa¾iú stary Fric tego gospodaÅa, co je 
taºi stron [sic!, «ostry»] na robotñikuf, to moze gospodarke opstoiæ Pogubie Œrednie 
Pisz, pochw×lu³em go za dobr¹ ³uczbê Tu³awki Olsz KF; 2. a) «oddaæ czeœæ, chwa³ê, 
uwielbienie (zw³aszcza w odniesieniu do Boga); te¿: pomodliæ siê» bl: Vy ñeosa 
vykikajæe, Tego Jezusa poôfalæe psn; b) «wypowiedzieæ formu³ê chrzeœcijañskiego 
pozdrowienia» W: vešúa do domu, poôf×luúa Pana Boga i še pit×, èi íuš fšistko gotove 
Leszno Olsz, Stef JPW 67; pochwaliwszy im. uprz. w zn 2a: pochwaliwszy swego Pana 
oracja, Wis³a VII 88; pochwalony, pochwalon (Z) O Olsz Nidz Gi¿ Pisz E³k Olc, psn; 
Nsg m pochwalony O Olsz Nidz Gi¿ Pisz E³k Olc i bl, pochwalon Pisz i bl; im. bier.: 
1. w zn 2a O Olsz Nidz Gi¿ Pisz E³k Olc i bl: Niechaj Pan Jezus Bêdzie pochwalony 
Od wszystkich ludzi Zawsze i wielbziony psn IS XXXV 133, b¹dŸ od nas o Jezu po-
chwalon psn IS XX 482, ü fraz niech bêdzie pochwalon(y) (Jezus Chrystus) «formu³a 
chrzeœcijañskiego pozdrowienia» O Olsz Gi¿ Pisz: grsuje kœen¼o´u tak: ñeô ben¬e 
poô÷alon Jezus xrstus Snopki Pisz, ñeô be¬e po÷ôalun Bia³a Piska; 2. w zn 1 Dryga³y 
Pisz.  DK, UDK

pochwaliæ siê (Z + lit) Olsz Mr¹g Olc, psn; «podkreœliæ swoje osi¹gniêcia, 
poszczyciæ siê, popisaæ siê»: ten gospodaš ôæaú œe poôfa¾iæ do tego kovala i muji tem 
súovem: to ja fœo sam zroiú Kowale Oleckie, Sam siê wiêc pan m³ody przede mno 
pochwali³, Ze un ³uñskie ¿yto latosiem przywali³ psn IS DXCII-XXIII.  UDK

pochwa³a 1. ogp: dost×³ pochwa³ê za dobr¹ ³uczbê Tu³awki Olsz, KF; 2. «?»: A nase 
paropci dobre poôvaúi, Bo s furò i po fure grndò íeôali psn, KN II 58.  UDK, DK

pochwycaæ; tylko pofy-; «³owiæ, po³awiaæ»: tyle ripkof œe pofico! To pecyalne bl 
ftane te okunºi Siedliska Gi¿.  DK

pochwytaæ (Z) Olsz Gi¿, psn; tylko pofy-; «wy³apaæ, schwytaæ»: moÅe juš jô ôto 
po÷itaú Butryny Olsz.  DK

pochwytny; tylko pofy-; 1. «pojêtny»: uñi mñe¾i bŸede z ¬eæañi, bo v domu godova 
po polsku, jek kto pofytny je Mierki O; 2. «zdolny do czegoœ, skory»: mógby jeszcze 
³oberwaæ kijam, bo do tégo ludzie w Siostrach byli pofytne W, Stef OK 3.  DK

pochyba; bez pochyby «z pewnoœci¹, niew¹tpliwie»: A ôto to sfojem okem ìi¬i, 
Bes poôyby aš œe bÅy¬i psn.  DK

pochyliæ siê (Z + lit) Olsz Szcz Pisz, psn; «ulec odchyleniu, staæ siê pochy³ym» 
Olsz i bl: ta chojina siê wnetki przewróci, bo ju¿ siê dycht pochylu³a Tu³awki Olsz, KF; 
pochylony (Z + lit) Olsz Szcz Pisz; Nsg n -e Szcz Pisz; «odchylony od pionu, przegiêty 
ku do³owi, schylony»: a) «o roœlinie» Szcz Pisz: jek kúos stoji, muœi zawd tak œc, jek 
ano po¸ilune jest Wystêp Szcz, poœilòne dÅewo to kššwe Tuchlin Pisz; b) «o cz³owieku»: 
pochylony w ji stronê coœ ji do ³ucha móziu³ Tu³awki Olsz, KF.  DK, UDK

pochy³o «nie zachowuj¹c pionu, ukoœnie»: coœta tak pochy³o postazili ten szten-
d×r? Tu³awki Olsz, KF.  DK

pochy³y (Z + lit + SWMc) W Gi¿ Pisz, psn; «pochylony; o cz³owieku: przygar-
biony, te¿: garbaty»: dÅewo po¸iúe to mu´i¾i kränte Stawiguda Olsz, ju¿ taºi pochy³y 
chodzi, jak stary Tu³awki Olsz, KF.  UDK

poci¹æ (Z + lit + SWM IV, SWMp) OWMzach Mr¹g Pisz, psn; 1. «podzieliæ 
na kawa³ki ostrym narzêdziem» lok. jw. i bl: œeºerò abo poæoñæ abo poròmbaæ pude 
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Lipowo Mr¹g, æòñæ Çewo, zogowaæ, poæoñæ na drobne dre÷ka Pluski Olsz, Puda do 
szafki, Œklonki pot³uka, Wezna no¿ycki, Gardynki potna psn Stef I 152, ü tn cúo‡ek, 
co umÅe, to ôoæby go poæoú na ºawaúy, to òn ñic ñe ‡e Zdory Pisz; 2. «o niektórych 
zjawiskach atmosferycznych: wyt³uc, po³amaæ» Resz Nidz: grat to moÅe poæonæ zboÅa 
abo buraºi Biskupiec Resz, SWM VI s. 59; pociêty (Z + SWM IV, SWMp) Olsz Szcz 
Mr¹g Pisz; Nsg n -e Mr¹g Pisz; im. bier. w zn 1: duze drwa, šèap to te, co w lee so, 
co poæente, dúuèe na metr Kosewo Mr¹g, ý to ted stare o¬eñe be¬e poæente na taºe 
÷leºi wònŸuône ib, zago beñ¬e pošÅñenty, œeºiro be¬e poæenty Miko³ajki Mr¹g, Åeby byú 
mñeçkšy [len] tedy pot æeråice, snopeèºi v raçke i bendom poæante i súuma preè Purdka 
Olsz, ü to byúy ôodñiºi noìutºe, ñe poæente, tlo f kavaúaô M¹cice Szcz.  UDK

poci¹g (Z + P + lit) OWM, psn; pociêg- Gi¿ Pisz; 1. «pojazd szynowy sk³adaj¹cy 
siê z wagonów i lokomotywy (te¿ jako œrodek lokomocji, transportu)» O Olsz M 
i bl: podcas jechania tem pocogem ludnoœæ siê tak ratowa³a uceckom Klon Szcz, 
P 5, 57, s poæuçgu sleŸ¾i Zameczek Mr¹g, tu jez dobÅe, bo poæëçg vejæe ôo¬i, tu jez 
zara tacyja Piwnice Wk Szcz, ter×s tu úorÜlka zaèinuúa, bo sù traktori, poæòçèi, co 
to ¤Åevo zvoÅù Ruœ Olsz, KN II 55, ü ÷urmanka jiô od‡ozúa do poæoçgu, do cugu, 
abo na ban¾of Jab³onka Nidz, bo pšdò còrk ot poæòçgu, to ob´×t D³u¿ki O, UAM, 
ü oprocz tego straty na poci¹g i jedzenie Dywity Olsz, P 4, 38; üü a) «linia kolejowa» 
O Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz: potm m Ÿi¬aú co mñe œe bar¼o podobaúo: poæòçk 
Praèa – Waršawa – tçgo prost× ¾iñja Bia³a Piska, UAM, przed £ockiem [sic!] jest 
duza stacija Kiwierce, gdzie siê kryzuj¹m na wsystke kierunki pocogi Klon Szcz, P 5, 
49; b) «przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê komunikacj¹ kolejow¹, kolej» Olsz Mr¹g: 
muj mons bú beamt [sic!] kole poæoçgu Wojnowo Mr¹g; 2. «powab»: karty taki 
dziwny poci¹g maj¹, ¿e sia nie naprzykrz¹ W, Bar 59.  UDK, DK

poci¹gaæ (Z + SWM X) O Nidz Gi¿ Pisz, psn; praet 1sg pociêga³em Pisz, 1pl 
poci¹galim Nidz; 1. «ci¹gn¹c, zbli¿aæ do siebie lub przesuwaæ; przeci¹gaæ» Gi¿ Pisz 
i bl: Ÿelazny zamek, co tak poæòçèä¾i Wydminy Gi¿, a do dúuèej tycy, to œe nazwa 
ôoôla, to ben¬e pš‡onzana lnka i to œe goñi ot dury do dury i co tššeæo dure to œe 
poæoçga to lnºe Pogubie Tylne Pisz; 2. «przyci¹gaæ, zachêcaæ»: lu¬i jesce poæçèaúm, 
naüuèaúem: lu¬e m×ta üostaæ, tutaj œe ñic ñe stañe Bia³a Piska, UAM, ü przen [oczy] 
Mile ku nam spogl¹dajo Do Ciebie nas poci¹gaj¹ psn IS LI 189; 3. «popijaæ alkohol»: 
ü im soe tak poæoçga¾i jäk stare lanckneôt Jab³onka Nidz; 4. «uzyskiwaæ? wyrabiaæ?»: 
flòsºi po naœmu teras púafºi, to s kòry, najìncyj z Rusiji poæoçgaúy rbaº s paplovj, 
Rusek mñoú paple grube Liwa O.  DK

poci¹ganie «o poddawaniu metalu specjalnej obróbce»: do poæoçgañ× tgo ostša 
to jest b×pka i múotek, to bñ¬e klepane, co œe væòçgñe to ostše Zezuty O.  DK

poci¹g³y 1. «pod³u¿ny; wyd³u¿ony»: makowñik to ñe je okruçgúy, to je poæuçgúy, 
udúuÅny Purda Olsz, èapºe; okruçgúe abo i poæuçgúe, w Ÿime to koÅuôowe, a w lato to 
letne, ænºe Zezuty O; 2. «id¹cy wzd³u¿»: to baúºi, a te poæoçgúe to murúaty Wykno 
Nidz.  DK

poci¹gn¹æ (Z + P + lit) W Nidz Mwsch, psn; fut 1pl poci¹gniem E³k, praet 3sg 
poci¹gn¹³a Olsz; 1. «ci¹gn¹c, przesun¹æ coœ, oddzia³aæ na coœ z pewn¹ si³¹ (te¿ jako si³a 
poci¹gowa), szarpn¹æ; uci¹gn¹æ» W Nidz Wêg Olc i bl: klamka, jak g¬eœ bun¬e to muìimy 
jedna druèej: poæoçènij klamºe Wieliczki Olc, poci¹gnij za kurek to wystrzeli Tu³awki Olsz, 
KF, íek kòñe poæòçgnli tlo r×s, to viæòçgnòú amerik×n garnek s pœeñòn¼ami Butryny Olsz, 
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Stef JPW 41, taki l×dugi ôiba æi koñe ñe poæùçgnù W, SWarm 73; 2. «pod¹¿yæ, udaæ siê» 
W Mr¹g Gi¿ Pisz E³k: znuf s tj Ÿoœºi ôæaúem do ñasta poæuçgnuñæ Bia³a Piska, UAM; 
3. «popiæ» Olsz: pijaczyskiem nie by³ ten kowal, wiêc z buteleczki poci¹gn¹³ tylko skromnie 
zawsze Dywity Olsz, P 4, 18; 4. «przyci¹gn¹æ, zachêciæ» Olsz E³k: buú zaÅont škoúy, skúa-
daú œe s przesa, ze sekretaÅa i skarbñika, ja byúem oÌekunem aby poæoçgnoñæ lu¬i do škoúy 
Purda Olsz; 5. «zaci¹gn¹æ siê»: d×j mi troszulkê poci¹gn¹æ, bo mi siê tak p×liæ chce Tu³awki 
Olsz, KF.  DK

poci¹gn¹æ siê «przeci¹gn¹æ siê»: po tj ra¬e búa ŸeešÅa zrobÅun×, ta e poæóçgneúa 
az do jaºj ¬eœunt Þecor Jab³onka Nidz.  UDK

poci¹gowy 1. «bêd¹cy czêœci¹ poci¹gu»: na poci¹gowych wagónach Skomack Wk 
E³k, PME XIX 98; 2. «wykorzystywany do ci¹gniêcia»: wiosn¹ trzeba by³o siacz i kar-
tofle sadzic, a nie by³o mocy pocz¹gowej Stryjewo Resz, P 1, 7.  DK

po cichu zob. cichy.
pociæ siê (Z + lit) Olsz Szcz Gi¿ Pisz Olc, psn; «wydzielaæ pot»: jak ja œe ukúade, 

to tes ñe moge spaæ, tak œe poce Zalec Gi¿, ºed na ôandl, to kuñ jest ot Ÿmñakuf 
dobr, túust; tak, ale un kole robot, to še poi Bzury Pisz, UAM, ü v DúutoŸe to byúa 
ta caúa Kalvarja gura – mocno pœeçkñe... jek te zúoceñce Pana Jezusa bŸijo, a jek œe 
krfavem potem poæuú Borki Wielbarskie Szcz.  MK

pociec «o owcy: zostaæ zap³odnion¹»: jek œuôna, poæekñe Rybical Gi¿.  MK
pociec siê (lit) W; «zapuœciæ siê, zapêdziæ siê, zabraæ siê do czegoœ»: íuš œa poæek 

po kií, Åebi pobŸiæ kamr×ta, ale potam d×ú temu pokuí W, SWarm 112, pšistòmpœuú do 
úoÅa, to Ÿi¬×ú, íek duša r×s œe poæekúa, abi viíiœæ, ale œe zleçkúa èartòf i sôovaúa œe naz×t 
f æaúo na pœ×sek Br¹swa³d Olsz, Stef JPW 47.  MK

pociecha (Z + P + lit + PJPAN XLII) OW Szcz Mr¹g E³k i bl, psn; 1. «Ÿród³o 
radoœci, zadowolenia lub otuchy»: W Mr¹g i bl: jus odjeôaú muj koôanek, poæeôa 
moja psn, z tego mojego Franca jakoœ ni m×m ¿×dny pociechy Tu³awki Olsz, KF, w ty 
[mszy œw.] to jest nálepszá pomoc i pociecha W, Bar 76; 2. «pomoc, wsparcie w trud-
nej sytuacji, pokrzepienie, ukojenie» Olsz E³k i bl: Udziel nam ³aski U¿ycz pocie-
chy, A¿ebyœmy zwyciê¿yli I szczêœliwie w Polsce ¿yli psn IS LXX 245, mogê ci poziedziæ 
na pociechê, co ze mn¹ te¿ tak bu³o, ale siê wciórko dobrze skonczu³o Tu³awki Olsz, 
KF; 3. «uczucie zadowolenia, radoœci, uciecha» bl: Matko moja, matko, Cosz mnie 
wychowa³a, ̄ elgi¿esz poczechy Ze mnie doczeka³a psn Stef II 77, przs. na œw. Wojciecha 
wo³owa pociecha bl, Wis³a VI 651; 4. «grzyb koŸlarz czerwony, Leccinum aurantia-
cum» Paw³owo O, PJPAN XLII 110.  MK, DK

pociechaæ siê zob. pociekaæ siê.
pocieækaæ siê «pocackaæ siê z kimœ (obj. SWarm)»: no, poæeæk×í œa troôa 

z Ioôimkam W, SWarm 112.  DK
pociekaæ; poœw. tylko im. bier.; «o owcy: zostaæ zap³odnion¹»: pobydúowaúa, 

otstano‡ona, poæekana, poloôana Borawskie Olc.  MK
pociekaæ siê (Z + lit) W Mr¹g E³k; -ciech- Mr¹g; 1. dk. «o owcy: zostaæ zap³odnio-

n¹» Gi¿ E³k: poæekaú œe üo÷ce Konopki Wk Gi¿; 2. dk. «o rybach: odbyæ tar³o»: paèš 
– na targ¾icy w wo¬e stoi sum jak kawaú zer¬i, poæeô×ú œe star – t÷er¬i Miko³ajki Mr¹g; 
3. ndk. «zapuszczaæ siê, zasadzaæ siê, zapêdzaæ siê» W, SWarm 112.  MK, DK

pocieliæ «o wielu krowach: ocieliæ siê?»: Wszystkie szkapki pozrebili, Wszystkie 
krówki pocielili psn IS XXXII, XXXIII 121.  MK
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po ciemku (Z + lit) W Mr¹g Gi¿ Pisz E³k; «w ciemnoœci, gdy jest ciemno»: po 
æmku ñe bnde œe muú Jagodne Pisz, weŸ lichtarnê, bo po ciemku nie trasisz do nich 
Tu³awki Olsz, KF.  MK

po ciemnianku «po ciemku»: tšeba œa tedi zbŸraæ, bo vnet æamno, a í× liôo Ÿi¼a 
po æamñ×nku Sz¹bruk Olsz, Stef JPW 8.  MK

pocieraczka (Z + P + SWM IV) O Olsz Olc i bl; 1. «narzêdzie do tarcia lub 
miêdlenia lnu, cierlica» O i bl: potem do stodoúy, na obore, pole naite, poæeraèºi 
i len wyterty, jak buú wyterty potem na œÌiôleš Liwa O; 2. «kobieta, która trze len» 
Olsz Olc: ñendlaš – ten ôúop, co tak napšut tše, a kobŸeta – poæeracka Budki Olc. 
  MK

pocieraæ (Z + P + lit + SWM IV) Olsz Pisz E³k Olc; 1. «oddzielaæ w³ókno lnu 
od paŸdzierzy za pomoc¹ cierlicy» Pisz E³k Olc: ñend¾ico to úaño, a æer¾ico to poæerajo 
Wieliczki Olc, æer¾ica to na tñejse, ôúop ñend¾i¾i, a m ¬e÷caºi poæera¾i Orzysz Pisz; 
2. «nacieraæ, trzeæ»: ju¿ ji brenspirytusem pocier×³em kolana, ale nie pom×ga Tu³awki 
Olsz, KF, uŸòjzaú ju [kozê] na prowus i plwa‹i naæroú, tak ju poæeraú, a koza rwaúa 
še od bolu Purda Olsz.  MK

pocierad³o «narzêdzie do tarcia lub miêdlenia lnu, cierlica» Stêkiny Olsz, SWM 
IV s. 88.  MK

pocierpieæ; tylko pocierzp- (œciœle -cirzp-); inf -iæ; bez sprecyzowania znaczenia 
i bez cytatu W, SWarm 112.  MK

pocierzpieæ zob. pocierpieæ.
pocieszaæ (Z + P + lit) W Pisz; «podtrzymywaæ na duchu, dodawaæ otuchy»: 

a jedna koeta byúa mondra i zaèeúa ôoro poæešaæ Purda Olsz, pociesz×³em j¹, jek 
mógem, ale w tem str×psienu na nic nie s³ucha³a Tu³awki Olsz, KF, ü ¿art. a w wy¿szych 
[klasach] to i do dwustu dojdzie [op³ata], jek ma pocieszá W, Bar 47.  MK

pocieszaæ siê (lit) W; ogp: pocieszám sia zawdy tam, ¿e to równo jekoœ bandzie W, 
Bar 48.  MK

pocieszenie psn; 1. «Ÿród³o radoœci, zadowolenia, pociecha» bl: £obejrzyj sze 
poczeszénie moje, Czém¿e jo cze przegniéwa³a psn Stef II 14; 2. «ukojenie, pokrze-
pienie»: Jezu, w œwêtech ranach twojech, Daj to bosko pomoco, Bym dosed pociesenia 
Strapsionego sumienia psn IS LXXIII 260, Bo tam radoœæ, tam zbaziénie, tam jest 
ziecne pociesénie psn Ma³ III 49.  DK

pociesznica «Ÿród³o radoœci, zadowolenia»: przs. obietnica, pociesznica, 
a g³upiemu radoœæ bl, LitLud XVII 119.  MK

pocieszny «wzbudzaj¹cy weso³oœæ, zabawny»: ta wasz× ma³× to tak× pocieszn× 
Tu³awki Olsz, KF.  MK

pocieszyciel ogp: w tem str×psienu jedynem mojem pocieszycielem je mój ch³op 
Tu³awki Olsz, KF, ü ty zidzisz pocieszyciela tlo w ty gorz×³ce ib.  MK

pocieszycielka ogp: w k×¿dem nieszczeœciu ty jezdeœ mi n×lepsz¹ pocieszycielk¹ 
Tu³awki Olsz, KF.  MK

pocieszyæ (lit) W, psn; ogp: [kapelan] z ka¿dam ziedziá³ co pogádaæ, ka¿dego 
pocieszyæ W, Bar 42, mogê ciê pocieszyæ, co jeszcze to siê przejen×czy Tu³awki Olsz, KF; 
pocieszony; Nsg n -e; im. bier.: Cas jeœæe tyn nastomp¸i Jakbyœ opuœæon Lec z úasko 
ñe ustompœi Beñ¬es poæeœon psn, Nie s³ychaæ nie widaæ Ale on przyjedzie Moje smutne 
serce Pocieszone bêdzie psn IS XXXIX 154.  MK
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pocieszyæ siê (Z) Gi¿ Pisz, psn; «ucieszyæ siê, prze¿yæ radoœæ»: na Źelganoc toœmy 
œe poæeœy¾i, bo v druèe œfenta ôo¬i¾i po vykupœu, to te jajka by¾i vykupœ Zdory Pisz, A on 
[wianuszeczek] mi spad³, a on mi spad³, pokrusu³ sie, A mój najnilejsy wzi¹³ i pociesu³ 
sie psn Ma³ III 134.  MK

pociêg zob. poci¹g.
pociêgiel (Z) O Mr¹g Gi¿ Pisz; «rzemienny pasek, za pomoc¹ którego szewc pod-

czas pracy przytrzymuje but na kolanach»: nò to jest nap¸irse maina, co sæ tn ´šô 
[buta], a potm múotek, kopto, cçèi, cfepcçèi, knpcçèi, poæÖèel, sdúo Bzury Pisz, 
UAM.  MK

pociskaæ (lit) Olsz E³k; «powyrzucaæ»: pokup×ú fšistko nove. A te stare [ubranie] 
poæisk×ú Butryny Olsz, Stef JPW 42.  MK

pociskowaæ «rzucaæ, podrzucaæ»: poæiskova¾i uflò do ìjatru Witu³ty O.  MK
pociuraæ «o dziecku: posiusiaæ (obj. SWarm)»: znovuí poæur×ú porteèki W, 

SWarm 112.  MK
pociuraæ siê «o dziecku: posiusiaæ siê (obj. SWarm)»: pšeŸiñ go, moÅe œa poæur×ú 

W, SWarm 112.  MK
po co zob. co.
pocofn¹æ «cofn¹æ»: to muœi pocofnuñæ, ºed mñe púuk vskocú, to ja cofnuú koñe 

£ajs Nidz.  MK
po có¿ zob. có¿.
pocudowaæ (Z) O Mr¹g Gi¿ Pisz; «poprzewracaæ; te¿: pomieszaæ» O Mr¹g 

Pisz: fsysºe kartofle i fsysºe zyto pokopœu, pocudujo [dzikie œwinie] Ukta Mr¹g, te 
jepka to az do œfont leze¾i, to jesce ftedy vŸeúa poñoúúa, pocudovaúa, tak na placºim 
zrob´iúa Kwik Pisz; pocudowany (Z) O Gi¿; im. bier.: koœæuú je potúuèony, pocu-
dowany Szmygwa³d D O.  MK

pocupaæ «poklepaæ»: Doktorowie przyjechäli, Córê po brzuchu pocüpali: Kacpär 
bêdzie, matusiu psn, Kolb 332.  MK

po czajku «kieruj¹c siê wyczuciem»: na mark – ide po èajku, po macku jak æämno 
£ugwa³d Olsz. 

poczarnawy «ciemny, prawie czarny»: pocornawe – ñe cale carne, lo pocornawe 
Rybical Gi¿.  MK

poczarniæ (Z + lit) OWMzach Wêg Gi¿ Pisz Olc, poczerniæ (Z) E³k; «uczerniæ, 
pomazaæ czymœ czarnym; te¿: przyczerniæ»: carno zrobŸiæ abo pocarñiæ Or³o Gi¿, 
pocarñiæ, usmo¾iæ Jab³onka Nidz, pocarñiæ – ñigdy carno zroiæ S¹dry Gi¿.  MK, DK

poczarowaæ (Z + SWM VIII) Olsz Wêg; «zaczarowaæ, rzuciæ czary» Wêg: po-
carowoú mñe So³tmany Wêg; poczarowany (Z) Olsz; im. bier.: ta poèarowana teš 
zamerúa na druèi ¬an razem Ruœ Olsz.  MK

po czasie zob. czas.
pocz¹æ (Z + P + lit) OW Nidz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz E³k i bl, psn; praet 1sg ja 

pocz¹³ Resz, 1pl poczêlim Gi¿, 2pl poczêliœta Gi¿; 1. «zacz¹æ, rozpocz¹æ, te¿ impers» 
OW Nidz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz E³k i bl: NapolŸon do krulowej ñiñecºi Lo‡iŸ mu‡iuú: 
cgo wœta ze mno wojne pocli? Gawliki Wk Gi¿, pocúa prowa¬iæ ¾andel z rbañi 
i pocúa pššedawaæ t rb po caúej oko¾icnoœæi Ryn Gi¿, pocñijm ot kuñi Bia³a Piska, 
UAM; 2. «uczyniæ; poradziæ sobie» Olsz i bl: co j× bez ciebzie pocznê? Tu³awki Olsz, 
KF, Mê¿a nie zidzi, bo ju¿ le¿y w grobzie O Matko Boska, có¿ ja poczne sobzie psn IS LI 
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189, I sze zastano¿o srodze, Jek ³ón, b¿édok, pocznie sob¿e psn Stef II 87; poczêty psn; 
Gsg f -é bl; «powo³any do ¿ycia»: Zlituj sie zlituj bez mazy poczêta Daj w niebie byæ 
z Tobo Panienko œliczna psn IS CXXI 351; por. zapocz¹æ.  MK

pocz¹æ siê (Z) Gi¿ Pisz E³k; 1. «zacz¹æ siê, rozpocz¹æ siê» Gi¿ E³k: Ÿima pšesúa 
i zaœ Ÿosna natôo¬iúa i zaœ s pocòntku pocúa œe robota E³k, UAM, un tys klas odbú 
tlo poceúa œe skoúa Cybulki Gi¿; 2. «mieæ pocz¹tek w przestrzeni»: to b¼e f pœvñcy, 
g¬e podúoga œe pocñe, muœ ts papa byæ kúa¼òne Pisz.  MK

pocz¹tek (Z + P + lit + SWM IV) OWM, psn; Gsg -tka Gi¿ Pisz; 1. «pierwszy 
etap, wczesny okres dzia³ania, wydarzeñ, trwania» OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: 
Ìere œano f erfcu, putrof na poèontku vÅeœña Pietrzwa³d O, f pocòntku Ÿim b¬e 
us ugòr oran Or³o Gi¿, UAM, ü Ìeršy poèuntek je zavÅdy èešºi, ot Åundu tu ben¬e 
pomagane Smolonek O, ü fraz od pocz¹tku œwiata «od bardzo dawna, od zawsze» 
Resz Pisz: Bukowo Gòra – ot poèòntku ÷ata do telo £abuchy Resz, üot pocuntku 
œfata kazdy špade pœasku na úep dostañe Tuchlin Pisz; üü «rozpoczêcie czegoœ» Olsz 
Mzach Gi¿ i bl: w Wortaô to buúa aÅ do poèontku wojny Olsz, üot mojego poèontku 
Ÿañby s pœeršu Åono Åiúem ošem lat, to my zmarúa po maúym ¬eæoku N Kaletka 
Olsz, przs. psióntek – roboty poczóntek psn Stef RD 28, ü æenška artlerja; ja buú 
üot poontku do koñca na froñæe, f Polsce, ve Francyi, Polske caúo znam Dywity 
Olsz; 2. «krawêdŸ, obrze¿e; te¿: pocz¹tkowy fragment czegoœ» OW Nidz Gi¿: na 
pocòntku skšdúòf sò tyk, to sò dva drevnane, na kazdm kluc Jab³onka Nidz, pœenta 
– g¬e poèontek üot tego je Gietrzwa³d Olsz, poèòntek daôu kúa¬ono èæina abo súòma, 
taºe malñºe snopušºi Ster³awki Wk Gi¿; 3. «wstêpna czêœæ wypowiedzi lub tekstu» 
OW Szcz Pisz: zn×m auswendig [na pamiêæ] tilo dva štrùfi, a úot tšeæi zab×èuú-am 
poèùntek W, SWarm 159, j× juš muìjiú s pountku, co na Ìj×ô ñ moÅe taºe co ×æ 
Kajkowo O, UAM; pocz¹tki (Z + P) Szcz Mr¹g; «pierwszy, wczesny okres»: za cza-
sow jeœce Herbsta, mego przybyca do Warszawie w […] samych poc¹tkach uczy³em siê 
po polsku czytac i pisaæ Klon Szcz, P 5, 24; na pocz¹tek (Z) Nidz Gi¿, na pocz¹tku 
(Z + P + lit + SWM IV) O Olsz Szcz Pisz, psn; 1. a) «pocz¹tkowo, dawniej» Olsz 
Mzach: mne šúo na poèontku šúo dobÅe Radosty Olsz, na pocz¹tku ni mógem siê 
do tego n×³o¿yæ Tu³awki Olsz, KF, zarna – co w dumu, to zarna – na pocuntek, jek 
múnu÷ ñe búo, to muœe¾im krenæiæ Fr¹knowo Nidz; b) «w pierwszym okresie» 
O Olsz Pisz: [gruŸlica] to je mocna ôoroba, az do œñeræi bñ¬e, uñera œe, ôyba na 
pocòntku, co œe pocuje Snopki Pisz; 2. «najpierw, w pierwszej kolejnoœci» Nidz Gi¿ 
i bl: Zäœpiewam wam nä poc¹tku O terazniejsym porz¹dku psn Kêtrz 74, na pocontek 
pšy¬e deska, na tu deske œe kúa¬e take ze súomy p¸esºi Gawliki Wk Gi¿; w pocz¹tku 
(Z) Mr¹g, z pocz¹tku (Z + lit) OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k, psn; 1. «pocz¹tkowo; 
dawniej, kiedyœ» OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: s poèontku buúo šeè [szkó³], potem 
buúo šesnaœæe N Kaletka Olsz, f pocuntku to buú jesce jedn klaœtor, ale jo jus ñe 
pañentam Ga³kowo Mr¹g, s poèòntku tom z úošerami šli, a potm cugm, bo cuk 
fšnÇe n×ma pasov×ú Barczewo [St Wartembork] Olsz, Stef JPW 62, moze te staro-
davne ºedyœne lu¬e s pocuntka ñe muŸi¾i Strzelniki Pisz; 2. z pocz¹tku «w pierwszym 
okresie» OW Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: s pocuntku œe trap¸il barzo, co ñe bndo mog¾i 
üoraæ, a œe naúozl tyñi novyñi statkañi pracovaæ i pracova¾i Bia³a Piska, UAM, 
s pocòntºa to pusca¾i Szestno Mr¹g; 3. «od nowa» Gi¿ E³k: Ÿima pšesúa i zaœ Ÿosna 
natôo¬iúa i zaœ s pocòntku pocúa œe robota E³k, UAM.  KS, DK
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pocz¹tkowo (Z + P + lit) W Szcz Gi¿; «w pierwszym okresie, z pocz¹tku»: to 
mñaúo œa poèontkowo nazywaæ Dajºi Dajtki Olsz, poèontkowo to ñe wpala¾i, usôúa 
na súoncu, to búa srowa cegúa Gawliki Wk Gi¿.  MK

pocz¹tkowy «pocz¹tkuj¹cy»: to jeszcze taki pocz¹tkowy ³uczen Tu³awki Olsz, KF. 
  DK

poczciarz «pracownik poczty»: ³o¿enu³a siê z poczci×rzem Tu³awki Olsz, KF.  MK
poczciwie «uczciwie, porz¹dnie»: ü iron.? Moja kochaneczka com jo do ni 

chodzi³, Sietom lotek do cie chodzi³ Poczciwiem jó zwodzi³ psn IS XXX 105.  MGK
poczciwoœæ «prawoœæ, zacnoœæ, uczciwoœæ»: ³on ze swoj¹ potcziwoœci[¹] wszêdzie 

bêdzie mn×³ ³u ludzi pow×¿ane Tu³awki Olsz, KF.  MK
poczciwy (lit) W, psn; GLsg f -é W i bl; «porz¹dny, godny czci, zacny»: Ju¿ ci my 

sie sprzykrzy³o W kawalérskiém stane, Trzeba my pomyœliæ £o poczciwy ¿óne psn Stef 
I 161, kiedy sia na cias nie zdarzy, dobraæ z poczciwy fameliji pára W, Bar 66.  MK

po czechowsku zob. czechowski.
poczechraæ zob. poczochraæ.
poczekaæ (Z + P + lit) WM i bl, psn; poczk- W Nidz i bl; fut 1pl poczka-

wa W, imp 2sg poczek Pisz, poczkaj W Nidz i bl, 1pl poczekajwa bl, 2pl poczkajta 
Olsz; 1. «odczekaæ pewien czas, wstrzymuj¹c siê od dzia³ania; zaczekaæ» WMzach 
Pisz E³k Olc i bl: jeno sekunde, prose, pocekaj ¸ilke Szeligi E³k, tak kazaúa m ilke 
pocekaæ i súuô×m, ot÷ašÅa e zapora od îwÞi Jab³onka Nidz, jak züoÅe púytko, to 
muœi pocekaæ, to súònko troôe pšepal Kobu³ty Szcz; 2. tylko w imp: a) jako pogró¿ka 
lub ostrze¿enie W Pisz i bl: poczekáj, szatanie, jeŸli ty nazád przychodzisz, to drugéraz 
ci ³eb ³ukranca W, Stef OK 7, poèk×í tilo, úurŸiôu, í× æi spraŸa lañe W, SWarm 113, 
pocekoj, üòçkloìi poœlo za Odru to æe vysñeje Tuchlin Pisz, Z ³ubogó nie ko¿ecze, 
Bogato mnie nie chce, Poczekojcze, rod¿yce, ¯e wos Pon Bóg skorze! psn Stef I 113; 
b) jako sygna³ chwilowej przerwy w jakimœ dzia³aniu «zaraz, chwileczkê» Mzach 
Gi¿ i bl: brònowaæ, tes brònowaæ; ñe, u nas jinac, ñeô pañi poceka Or³owo Gi¿, ñeô 
p×n poceko – A, to œpektor pšijeôaú do œkoú Piasutno Szcz.  MK, DK

poczekanie (Z + lit) Olsz E³k, psn; forma rzeczownikowa czas. poczekaæ: 
Rzemieœlnicy nieboracy Mäjo doœæ däremnéj pracy, Choæ co zrobi, nie dostänie, 
Proso go o pocekänie psn Kêtrz 101; na poczekaniu (Z + lit) Olsz E³k; «w tej 
chwili, od razu, na miejscu»: ³usi¹dŸcie, na poczekanu w×ma ten but zreperujê 
Tu³awki Olsz, KF.  MK

po czemu zob. co.
po czemu¿ zob. có¿.
poczent zob. poczet.
poczerniæ zob. poczarniæ.
poczernieæ «staæ siê ciemniejszym, sczernieæ»: te dÅewa tyš poèerñaúy Nidzica. 

  DK
poczerwonasy «czerwonawy» Rybical Gi¿.  MK
poczesaæ (Z + lit) Olsz Szcz Pisz, SWM IV; «oczyœciæ i rozczesaæ len przed 

przêdzeniem»: íek íuš poèesa¾i, to úostaúo mñaçºe vúùkanko; potam zrobŸi¾i pupi 
øi pšand¾i na koúkaô Bart¹g Olsz, KN II 53.  MK

poczesaæ siê; praet 1pl [my] siê poczesali; «uczesaæ siê»: potm œe poüubŸra¾im, 
poüobÅun¼a¾i, pomy¾i, pocesa¾i Myszki Pisz.  MK
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poczestowaæ, poczestunek zob. poczêst-.
poczet psn; -ent; Lsg poczecie; «grono, grupa, gromada»: Ju¿ zamknê³o swe po-

wieki, Nie chce œwiata znaæ na wieki, Jest z anio³ami w poczecie psn Stef III 117, ü fraz 
k³aœæ kogo w poczet z kim bl zob. k³aœæ w zn 2.  MK

poczêcie 1. «pocz¹tek»: ot pocñæa reÞima Γtlera zrob´iúa œe na caúô Ñemcaô 
tak× gospodarno krzs Ryn Gi¿; 2. «zrobienie»: co m ñel do pocyñæo? Ñe ostaúo ñic 
Lipowo Mr¹g; 3. «powo³anie do ¿ycia»: ü w nazwie œwiêta przs. przed poczêciem Jana 
noc ze dniem równana Kal 1894, 14.  MK, DK

poczêstowaæ (P + lit) W Szcz i bl, psn; -czest- W; ogp: èi poæaístovali v×íu ôoc 
íekam napœitkam? W, SWarm 90.  MK

poczêstunek (lit) W, psn; -czest- W; ogp (te¿ przen?): Tam Prusacy sie psiesajo 
Pocenstunek dobry dajo psn IS LXXIV 260.  MK

poczkaæ zob. poczekaæ.
*poczmistrz zob. postmistrz.
poczochraæ; -czech-; «rozskubaæ we³nê, len przed czesaniem»: tedy Ÿoúna muœi 

byæ poceôrana i jak beñ¬e tam jaºe bÅydactfo, to muœi byæ z ñej wyÅucone. Taºej ska-
valonej to b ñe mog dobÅe skamlowaæ D Wólka Resz, SWM IV s. 154, on [len] byÑ¬e 
poèoôran do kòn¬e¾i Sajzy E³k.  MK

poczta (Z + P + lit) OWM i bl; ogp: tera to ilety šlo; pošlo ¬ecko abo pocto 
St Kaletka Olsz, ja ñe uñeje ñi oraæ, ñi koœiæ; ja moje Åyæe straæiú pšy poèæe ja pracowaú pšy 
uÅen¬e E³k, mòj ojæec jest provadñik abo ušÞndñik tj pocti Skop Gi¿, ja tam pracowaú i to 
ja oteraú osoiœæe s poct casoÌismo Szczytno, pocta jest na rogu u¾icy Pisz.  MK

pocztarek «listonosz»: poètow, poètarek Stawiguda Olsz.  MK
pocztarz «pracownik poczty»: mòj üoæec jest poctaÅem Pañska Wola Gi¿.  MK
pocztonosz «listonosz»: Stawiguda Olsz, SWM V s. 47.  MK
pocztowy (Z + lit) Olsz Olc i bl; przym. od poczta lok. jw.: moj ojec jest 

ušÅendñiºem poètovem Olecko, poètowe znaèºi Jonkowo Olsz, ü kupsiu³em sobzie 
p×rkê pocztowech go³êbzi Tu³awki Olsz, KF; pocztowy w u¿. rzeczownikowym «listo-
nosz»: poètow, poètarek Stawiguda Olsz.  MK

pocztówka «kartka pocztowa»: telgrama abo dpea; taºe poctòfºi to ºart S¹dry 
Gi¿, otrzyma³em poctowkê z budownistwa niemickiego, zeby siê stawiec do pracy na 
rozbiorkê Klon Szcz, P 5, 52.  MK

poczuæ (Z + P + lit) OW Pisz; 1. «doznaæ okreœlonych wra¿eñ za pomoc¹ 
któregoœ ze zmys³ów» OW: tšos sôovaú f kurpy, èuæ byúo ot ñesa – Ìes poèuú Pietrzwa³d 
O, bo tak jelñ to un ji¬e, un ìji, un súš ºilòmtr, ºilòmtr juš un poèuje èúoìjeka 
Kajkowo O, UAM, totÅ gdi tilo poèuú, Åe úu œòíœadòf klepano kosi, zaros pošed 
v íô œladi Sz¹bruk Olsz, KN IV 329, kedy krovy ôo¼o do lasa – to som taºe èervone 
robaèºi maluœke – to ona ñe poèuje i zje to je škod¾ive Gietrzwa³d Olsz; 2. «spostrzec, 
rozpoznaæ, zdaæ sobie sprawê»: [gruŸlica] to je mocna ôoroba, az do œñeræi bñ¬e, 
uñera œe, ôyba na pocòntku, co œe pocuje Snopki Pisz.  DK

poczuæ siê «doœwiadczyæ okreœlonego stanu, uczucia»: ü Kto chce wznieciæ 
radoœæ w duszy Ten niech latem w pole ruszy Tam poczuje siê jak w raju Gdy skowronki 
zaœpiewaj¹ psn IS XXVI 99.  MK, DK

poczuwaæ siê «mieæ œwiadomoœæ, uœwiadomiæ sobie»: £ón czy sze poczuwo 
Niezdolny do procy, Bo bu³ tylo rybokiém, Jek drugie aposto³y psn Stef II 87.  DK
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poczwartowaæ (lit) W, poæwiertowaæ (Z + lit) W Pisz; «podzieliæ na czêœci»: 
jeden vŸoú za úep, druèi za ogon, a tšeæi za œrodek i poæfertovaú Pogubie Œrednie Pisz, 
poæwiertujesz miejsce – rozplanisz ³ubóstwo W, Bar 66.  MK

poczynaæ (Z) O Olsz Mzach; «zaczynaæ, rozpoczynaæ»: [dziecko] poèynaúo 
ôo¬iæ, ñic ñe spsotovaúo Purda Olsz, jek pocna Ÿeleñiæ to ben¬e bronovano i esce pšed 
Ÿimo gúemboko üorano Kowalik Szcz.  MK, DK

poczynaæ siê (Z + lit) Wêg Gi¿ Pisz; «zaczynaæ siê, rozpoczynaæ siê»: zrnek, 
reno, a potem juš ¬ñ œe pocno Pieczarki Wêg.  MK

poczyniæ siê «o cieœcie: urosn¹æ»: ºedy ôlep œe poceñiú, to æêsko byúo wyñimaæ 
Siedliska Gi¿.  KS

poczyœciæ «oczyœciæ, wyczyœciæ»: prosºem tšeba pocœæiæ fœo Spytkowo Gi¿.  MK
poczytaæ 1. «przeczytaæ»: ter× ju¿ je dycht jen×czy, k×¿dy mo¿e sobzie gazetê 

poczytaæ Tu³awki Olsz, KF, A gdys odjeôaú, lstek pšypœisaú Pocytajzes moja An¬a, moja 
jedyna psn; 2. «oceniæ? zaliczyæ do jakiejœ grupy?»: Kiedy przyjdzies s¹dziæ z anio³ami 
swemi Poczytaæ nas mile z Zastêpy Œwiêtami psn IS XLIII 169.  MK

*poæwiartowaæ, poæwiertowaæ zob. poczwartowaæ.
pod (Z + P + lit) OWM, psn, pode (Z + lit) Nidz Gi¿ Olc, psn; pode tylko przed 

grupami spó³g³oskowymi; przyimek ³¹cz¹cy siê z I albo z A: 1. tworzy wyra¿enia 
wskazuj¹ce obiekt, poni¿ej (lub pod spodem) którego coœ siê znajduje (tak¿e przy 
opisie budowy, konstrukcji) lub odbywa (z I) b¹dŸ poni¿ej którego coœ jest kierowa-
ne, coœ siê pojawia (z A) OWM: toc to jest konzula, to pod Ÿeræadúem stoi Mr¹gowo, 
pot to plto mom pœekarñik Skop Gi¿, krucºi – carne duze robaºi, co pod dylañi su Lisy 
Pisz, kokošiñce i maúa kuca, ºed pot trepam Orzysz Pisz, fundament, co pot murem 
jest v Ÿe‹i a potem cegúa Wyszembork Mr¹g, a potem üoœ, potem futer, a pot futrem 
stoúek Lisy Pisz, reçko úapal püot kañeñja‹i Ogródek E³k, pot tò dure posta‡iú tò 
urne Butryny Olsz, puœlat – co pot maine odleæi, to ñic ñe vorte Pietrzwa³d O, ta 
fuôtovnoœæ pš¬e pot kartofle Kajkowo O, UAM, ºedœ taºe kšizove ôustecºi, by¾i to 
tutaj, tak pod brutºe i zaŸunzaú Lipowo O gm. Waplewo, pañæina to œe mu‡i nat kola-
nam albo pot kolanam Wygoda Olsz, ü z³odziéj zaczyná sia nieciérpliziæ i burczy sobzie 
pod nosam W, Stef OK 4; üü w po³¹czeniu z nazwami niektórych czêœci cia³a tworzy 
wyra¿enia okreœlaj¹ce sposób trzymania kogoœ O Olsz Nidz Mr¹g Pisz E³k Olc i bl: 
potm wŸe¾i lojtnanta pot paôe i zaprowa¬i¾i do s÷ojego dòmu Jab³onka Nidz, zúap×ú 
Kuba pod ramñe: […] Ale šòíše¬e úustruíÅe œe, napœií œe n×pšòt íedngo Ró¿nowo 
Olsz, Stef JPW 51, lecz ujowszy siê pod boki Skomack Wk E³k, PME XIX 103, ü ‡i¬i, 
co òna i¬e z jednym, pot poôo œe prowa¬i¾i Kajkowo O; 2. tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce 
obiekt, w pobli¿u (tak¿e – u podnó¿a) którego ktoœ, coœ siê znajduje lub coœ siê dzie-
je (z I) «przy, ko³o» albo w pobli¿e którego ktoœ, coœ siê kieruje (z A) OWM: oœoºi 
pot osòma rosnò, pod bÅozòma Zezuty O, úava to pot pœecym stoi Hejdyk Pisz, u Æeska 
pot ôlvem to prav¬iva soôa M¹cice Szcz, pod Varsavo üon lezy, ñe¾i fsyscy tam jeôaæ 
moèiúe zobacyæ Tuchlin Pisz, üòna podesúa pot tgo kawa¾era, múo¬eñca i na gwaút, 
zeby üun œe zeñiú z ñò Olecko, üuæekl pot koœæuú Pokrzywy Olsz, Przyjecho³ pod chat-
ka, Zapuko³ w ³okanko psn Stef I 69, pò¬m pot jeŸòro, pañi, to pañi pokaze, jäk jus œe 
rob´i Kwik Pisz, ìilºi pšôo¬iú aš pot obor, zeraúi ofce s past†isk Ruœ Olsz, mu×ú iœæ 
pot Štalngrat do ÷rontu Ryn Gi¿; 3. tworzy wyra¿enia: a) okreœlaj¹ce obiekt stanowi¹cy 
rodzaj os³ony, okrycia (te¿ w odniesieniu do wierzchniej czêœci odzie¿y) dla tego, kto 
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lub co gdzieœ siê znajduje, pod którym coœ jest po³o¿one, ktoœ siê chowa (z I) b¹dŸ 
pod który ktoœ coœ k³adzie (z A) lub którym coœ przykrywa (z I) OWM: kroŸiñec, 
konsºi ôlf, ôoæ pot jednym daôem, ale osubne dšÅi Paprotki Gi¿, pot oºapem jäskuúºi 
Kruszewo Pisz, a mne ne uzn×ú, bo j× pot parasolem búa D³u¿ki O, UAM, pude pot 
stše¸e, bo zmokne Rybical Gi¿, ustañem pot üoºapem Rybno Mr¹g, u noju tak zavdy 
pot p¸eÅyno œÌo Naglady Olsz, [len] ÷ pogodne po‡jtše beñ¬e zebran i sôowan pod 
daô, Åeby ñe zamuk Glaznoty O, L×toú do mne caúo Ÿime Braúam go ji pot pœeÅyne 
psn, ü te fšscy pšjeôa¾i gúosovaæ pot tym púašèem Purda Olsz; b) wskazuj¹ce obiekt, 
pod którym coœ siê umieszcza (z I), pod który coœ siê k³adzie (z A) b¹dŸ w którego 
kierunku zwrócone jest jakieœ dzia³anie (z A) O Olsz Mwsch i bl: poduska tes, maúo 
œe kúa¬e pod gúowe, a duzo se pškrwa Skorupki Gi¿, púaôta œe kúa¬e w úusku pod 
dupe Szestno Mr¹g, to tam ñi mozna w¾iœæ ani ñic, to kúado pot stšeôe Miko³ajki 
Mr¹g, para i¬e pot ten mantel, a tam so ¬ury do koñina suo tšima leÌej Gawliki Wk 
Gi¿, i vleæ×ú un na šose i pot parasol m spojÅ×ú i me vkšc×ú ot œfnuf, ot roznô tamuj 
D³u¿ki O, UAM, Ta kucharka ta psiajucha Co pod garce licho dmucha psn IS II 490; 
4. tworzy wyra¿enia: a) wskazuj¹ce narzêdzie, które jest wykorzystywane przy wyko-
nywaniu okreœlonych prac rolniczych (z A) OMzach Gi¿ E³k i bl: pot maºre v Åòntºi, 
buroºi ts tag bndo sa¼one Zezuty O, pot krape muœi upraŸona Ÿeña bæ, gnuj pš¬e 
Wystêp Szcz, kedy kto pot úopate kartofle sa¬i, to zroi taºe šÅïÑtºi vzdúus i f popek 
Kobu³ty Szcz, pot púuk, pot sosºe abo pot špade, jäk kto soe ôce Ogródek E³k; 
b) wskazuj¹ce sposób wykonywania okreœlonych prac rolniczych (z A) O Szcz Wêg: 
m ÷pšut ñe zna¾i taºego èego [maszyny do sadzenia kartofli], ÷olwarºi [tak¿e] sa¬i¾i 
pod brustºi Glaznoty O, pot sºibe – to rola je usykovana do kartoflòf, to tedy jeden üoÅe 
i za ñm zara sa¼a Kobu³ty Szcz; 5. tworzy wyra¿enia: a) wskazuj¹ce jakiœ przedmiot, 
narzêdzie lub urz¹dzenie, które s¹ lub mog¹ byæ u¿ywane (z A, I) WM i bl: gaštkañi 
go braæ, tedi pot æer¾ice i tedi go tššæ Karwica Pisz, kulwatruje, pobrunuje i ted pot 
púuk, pot loômaine, co durºi robŸi Upa³ty Gi¿, co òn do tgo dòmu pšiset, še¬aúa pot 
koúkm i pšndúa ln Gardyny Nidz, ñe buúa pod noÅoma šeŸ¬eœont œetym, bm ñe 
wtimaúa Wêgój Resz, ü w obrêbie fraz w Ñemcaô buú poÅundek, teras to ÷šsko muœi 
byæ pot kluc Polska Wieœ Mr¹g; b) wskazuj¹ce obiekt (zwykle osobê), którego 
dzia³aniu ktoœ ma byæ poddany (z A, I) Olsz Szcz i bl: we tej firmie chc¹c pracowac, to 
na miescu pod lekarza by³o iszc i do naga siê rozebrac i bada³ lekarz Klon Szcz, P 5, 18, 
Boze, Boze, daj Ty mñe sceñœæe, Bo jus ja [panna m³oda] ide pot pœeñœæe. Pot jego 
pœeñœæe, jego pazory psn; 6. tworzy wyra¿enia okreœlaj¹ce jak¹œ powierzchniê 
stanowi¹c¹ warstwê le¿¹c¹ bezpoœrednio nad czymœ b¹dŸ p³aszczyznê, pod któr¹ coœ 
siê znajduje, coœ siê dzieje (z I) lub w której kierunku kierowane jest jakieœ dzia³anie 
(z A) OWM: bŸel – zaro pot kòro, kedy da¾ij ve œrotku, tò je zdÅyn Gi³awy Olsz, [sumy] 
üoñi ot jeŸora do jeŸora pod Ÿemñu ôo¼u GryŸliny Olsz, [gleba] k÷aœno, k÷asowato, 
tako jest, co ma pot sobò wapno Paw³owo O, Ji maúe rbecºi uæeôe majo, Co pod 
wodañi nurºm latajo psn, na nastêmpny rok znowu¿ te zelonie odygi to w³orali pod 
ziemie jako na gnoj Klon Szcz, P 5, 8, to ôoôlo m vepônoú pot lòt do nastmpnj dury 
Maruzek O; 7. tworzy wyra¿enia: a) wskazuj¹ce osobê, urz¹d lub pañstwo, którym 
ktoœ podlega albo jest podporz¹dkowany (z A, I) OWM: z Rušeji, bo tam by¾i pot 
panem, to üuæek¾i, panšèyzna byúa Œwignajno Wk Mr¹g, ÷pšut rektory to by¾i pot 
kœn¼añi, muœe¾i súu¸aæ kœen¼u÷ Ukta Mr¹g, apostoúy pot œoútysem Purda Olsz, tu 
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Warñijo byúa, to búo pod iskupem, ºedyœ Mazury by¾i sobŸe Wêgój Resz, jest jenoœæ 
Þiæ pot Polaºem i pot Ñemcem Redykajny Olsz, ja œe ñe boje pot Polsko bæ Olecko, 
a potm z Varsavy bym pojeœaúa za üOdrò, pot Engelcka, a pot Rusºa ts ñe Pogorzel 
Wk Pisz; b) okreœlaj¹ce rodzaj czynnoœci zwi¹zanej z w³adz¹, nadzorem (z A, I) 
W Szcz Mr¹g Wêg i bl: dwasta tšy¬eœæi lat pot panowañem ñe‹eckam Dajtki Olsz, 
teros daúa te ¬ecko pod oÌeke jen gospodyñi Bredynki Resz, pot ñevolu fšeñ¬e tle lu¬i 
jes So³tmany Wêg, ü Jezus go pod swó moc dosta³ psn IS XVI 482; c) w po³¹czeniu 
z zaimkiem zwrotnym tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce, ¿e osoba, do której odnosi siê 
zaimek, sprawuje zarz¹d, nadzór (z I) O Olsz Gi¿ Pisz: oúts ma pot sobo caúo Ÿoske 
Ulnowo O, ma roboæon¼e teras pot sobo i ÷lancuje kÀatºi Snopki Pisz; 8. tworzy 
wyra¿enia okreœlaj¹ce miejsce, œrodowisko, otoczenie, gdzie coœ siê dzieje, ktoœ pra-
cuje, mieszka (z I) lub dok¹d siê kieruje (z A) OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k i bl: 
u gburof to f koryta, tu pot folvarkoma to inaèej Lichtajny O, s³uzu³ Jasiek pod dworem 
psn IS LVIII 212, co pot majentºem roo – ogrodñik mñeškaú u majentkaÅa, tam 
mñaú ot tego majentkaÅa sfuj ogrut Ruœ Olsz, üogrodñik – ktur pod duÞem gospodaÞem 
‹ekaú £êgajny Olsz, ü muœaúem ¬eñ dña pode dwur ôo¬iæ Œwiêtajno Olc; 9. tworzy 
wyra¿enia okreœlaj¹ce szczególn¹ cechê jakiegoœ przedmiotu przez podanie jego 
przeznaczenia (z A) OWM: wezgúoŸe to jes tak ºedy poduska pod gúove Sajzy E³k, 
stoúusek pot noèi Pañska Wola Gi¿, púaôta pot œa Purda Olsz, pas pod beúk £ajs Nidz, 
potpœinka pod bÅuôo Wierzbowo Nidz, muìo deka na stuú abo tam pot lustro – deka 
tam na konzulka Wrzesina Olsz; 10. tworzy wyra¿enia okreœlaj¹ce przedmioty 
stanowi¹ce wyposa¿enie kogoœ lub czegoœ (z I) Szcz i bl: Pšyjeôa¾i oficery fsyscy, pot 
pœurañi, Darova¾i mej ¬efcyñe kufer s talarañi psn, èarnek pod dklm do gotovaña 
Szczytno; 11. tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce okreœlone relacje przestrzenne (z I) 
O Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz: korº – taºe co na Ÿešku skura, a pot spodem drewno 
Jaœkowo Pisz, tak pode sputkem taºe vystºi noso Kraplewo O, ve œrotku dura jest 
kañèata, co tam pš¬e üoœ, pot üotsputºem kortko do vod GryŸliny Olsz, ºej œe zadu-
som, to pod Ÿšôm so Szczytno; 12. tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce nazwê lub 
okreœlenie, których znaczenie jest objaœniane (z I) Nidz Gi¿ Pisz: pod drobem to œe 
rozu‹eje fšysko, co Ìòra ma – geœi, kokosi Fr¹knowo Nidz, pot ôaúupo to œe tutej 
mœlaúo coœ ¾iôsego, ôaúupa to ñezdatna taka Skorupki Gi¿; 13. tworzy wyra¿enia 
wskazuj¹ce coœ, co stanowi granicê przestrzenn¹, do której coœ siêga, coœ siê zbli¿a 
(z A) O Olsz Szcz Mr¹g Pisz i bl: jencñeñu to pot sam œtrop Kwik Pisz, zdrump, co 
dokoúa aš pod daô Polska Wieœ Mr¹g, Jeden naèi, druèi bosy, Tšeæi skace pot ñeb´osy 
psn, ü Ale ptaszek wylatuje, Pod ob³oki wyœpiewuje psn IS LI 191; 14. tworzy wyra¿enia: 
a) wskazuj¹ce obiekt, dla którego musi byæ przygotowane odpowiednie pod³o¿e 
(z A, I) Resz Mwsch: podva¾iny to pot podúoèe Góra Pisz, úaty; jek pod daôufko to 
pšyñdo desºi Miechy Gi¿; b) wskazuj¹ce obiekt, który ma byæ przedmiotem jakiegoœ 
dzia³ania (z A) Mzach Pisz: co bñ¬e wúorano pod zto, to ja Ÿim, to luÌina G³odowo 
Pisz, lœa, co œe pot ogurºi brustºi koÌe i œeje Nataæ Wk Nidz; c) okreœlaj¹ce rodzaj 
realizowanego przedsiêwziêcia (z A): kole jeÅora stary šptal, pobudowal tn nowy pot 
opœeke Olecko; 15. tworzy wyra¿enia okreœlaj¹ce obiekt, dla którego coœ jest prze-
znaczone (z A) W Gi¿ Pisz i bl: to stoúusek pot maluœºego abo do ºartofel skrobaña 
S¹dry Gi¿, obzieco³ mi kowol pod konia podkowy psn IS LVIII 212; 16. tworzy 
wyra¿enia okreœlaj¹ce obiekt (zwykle o dachu) przez wskazanie u¿ytego materia³u 
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(z I) O Resz M: daô súoñan abo daô pot súomo, to ben¬e rôtk pod deku÷ko, pot papo 
abo pot súomo Orzyny Szcz, ü ôaúupa to pot súomu tako staro Dêbówko Szcz; 17. two-
rzy wyra¿enia oznaczaj¹ce bliskoœæ czasow¹ jakiegoœ zjawiska (z I) lub pory roku 
(z A) «ko³o» O Olsz Szcz Mr¹g i bl: [ksiê¿yc] na múo¬e, i¬e pot peúño, pšero, jus 
poúowa Rumy Szcz, wlazúo ÷ ta ÷šstºe gnot, pot jaœäñ búo lepši N Kaletka Olsz, 
Ÿecoram w Ÿi‹e œÌewa¾i, b×jºi sobŸe poŸedowa¾i, pod ‡josne i muzyke zasa¬i¾i Skajboty 
Olsz; 18. w po³¹czeniu z liczebnikiem tworzy wyra¿enia oznaczaj¹ce przybli¿on¹ 
wielkoœæ liczbow¹ (z A) «prawie» Olsz E³k: ‹aúäm aš pot œetm¬eœunt i p¸eñæ štuºi 
Orzechowo E³k, UAM, juš pot sto lot jek ta moda byúa Purda Olsz; 19. tworzy 
wyra¿enia wskazuj¹ce na okreœlone dzia³anie, w trakcie którego coœ siê dzieje (z I) 
«podczas» WMzach Gi¿ i bl: potem œe puœæuú w daleko droga, to pod drogo to œa ptoú 
lu¬i, g¬e to ta ‡oska je Wygoda Olsz, pode drogòm roi¾im rast, na polsºi – postòj, ab 
koñe na÷utrowa i znowuj dalj Jab³onka Nidz; 20. tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce uzy-
skany efekt (z A) Olsz Szcz: juz pod leps’em konie przyœli, i mnoz¹ siê nam krowecki 
Szcz, Bar 52, kusi³ swego brata Kuba, sk¹d i jakiem sposobem on pod chleb przyszed³ 
Dywity Olsz, P 4, 12; 21. zwykle w po³¹czeniu z zaimkiem osobowym tworzy wyra¿enia 
wskazuj¹ce, kto znajduje siê bezpoœrednio na wierzchu czegoœ (z I) Pisz i bl: cus 
u Boèa œe ¬eje, co pode mnu kòñ mdleje? Bzury Pisz, UAM; 22. w po³¹czeniu z zaim-
kiem zwrotnym tworzy wyra¿enia okreœlaj¹ce spo³eczny zasiêg wydarzeñ lub 
czynnoœci (z I) W Szcz: pot sobu zrou glendy i potem idu do kœen¼a i na zapoìe¬i dajo 
Bredynki Resz, ÷ ten cas ts œe pot sobo pokúui¾i i Ewa osta‡iúa Adama i posúa 
Mi³uki Szcz; 23. tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce rodzaj czynnika, na którego dzia³anie 
ktoœ wystawia kogoœ lub coœ (z A) b¹dŸ obiekt stanowi¹cy rodzaj przeszkody, utrud-
nienia O Olsz Nidz: œuflo tak Ÿe¾i, pod Ÿater tak æiska¾i N Wieœ Ostródzka, tyn gbur 
zacoú poŸedaæ, co un furmanºe s tovarem ñaú Ÿiœæ i pod gure ñe muk vjeôaæ, co un 
ftedy muœoú zavruæiæ Jagodne Pisz; 24. tworzy wyra¿enia: a) okreœlaj¹ce miejsce 
w jakiejœ hierarchii (z A, I): taºe so ruzne pšetaºi, pot œitm tedy Ÿesoto, trosºe Åotse jak 
œito, luŸñejse Kipary Szcz, ü Ty ³odjé¿dosz, ³o mnie nie dbosz, Podemno tam gdzie jénszó 
mosz psn Stef I 56; b) precyzuj¹ce przynale¿noœæ do okreœlonej kategorii (z A): æko 
Ÿña, jak œ üoÅe ji œ na otkúadño nalÌi, pot tšeæo, drugo klase potôo¬i Paw³owo O; 
25. tworzy wyra¿enia okreœlaj¹ce czynnik u³atwiaj¹cy identyfikacjê (z I) Olsz Szcz: 
w tem hotelu by³ pod nazwiskiem From Klon Szcz, P 5, 11, pole pod nazw¹ Wystêmp 
ib, 6; 26. tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce okolicznoœci towarzysz¹ce jakiejœ sytuacji 
(z I): niegdy nie by³ pewny siebie, tylko zawsze pod strachem i ale z nadziej¹m, ze mie 
wygramy Klon Szcz, P 5, 41; 27. tworzy wyra¿enia okreœlaj¹ce rodzaj podejmowanego 
dzia³ania (z I): n×Ÿincj dva¬eœæa, a tak to pot raôubo ñe búo D¹brówka Pisz; 28. two-
rzy wyra¿enia wskazuj¹ce punkt odniesienia dla czyjegoœ dzia³ania lub podstawê oce-
ny czyjegoœ wygl¹du (z A) Nidz Gi¿: teras šlarÅne [?] oko ma, ñe mog¾i dopasowaæ pot 
jego patššdúo Nataæ Wk Nidz, s tò ñaú sna, to tn sn tak pot mode ñi wyròs Jab³onka 
Nidz; 29. tworzy wyra¿enia okreœlaj¹ce stopieñ zaspokojenia czyichœ potrzeb (z A, I) 
Olsz: a bêdzie¿ ty twoja matka teraz najrza³ i jej pod dostatkiem jeœæ dawa³? Dywity 
Olsz, P 4, 22, wiedzia³, ¿e chleba ma ze trzema dzieciamy pod dostatkiem ib, 12; 30. two-
rzy zleksykalizowane wyra¿enia: a) wprowadzaj¹ce rodzaj zastrze¿enia (z I) Olsz 
Nidz: pšespaæ œe moÅeæe, ale pot tm warunºm, co oddae ÷šstºe wase ubrañe 
Jab³onka Nidz; b) okreœlaj¹ce sposób istnienia czegoœ (z I): kúobuºi to byú ïjabuú 
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pot postaæo üogña Olsz; c) okreœlaj¹ce czyjœ stosunek do analizowanych zagadnieñ 
(z A): proszê to wzi¹œæ pod uwaga ¿e musia³em wiele razy dorywkowo pisaæ Dywity 
Olsz, P 4, 1a; d) okreœlaj¹ce jakiœ punkt widzenia: na tak du¿ej okolicy, mia³em 
zposobnoœæ poznaæ usposobienie ludnoœci pod wzglêdem narodowoœciowem Dywity 
Olsz, P 4, 49. Uwaga: w niektórych funkcjach pod mo¿na upatrywaæ wp³ywu 
okreœlonych przyimków niemieckich.  DK

podaæ (Z + P + lit) OWM, psn; imp 2pl podajta bl, praet 1sg ja poda³ bl; 1. «daæ 
do r¹k, wrêczyæ; pomóc komuœ wzi¹æ coœ; te¿: przekazaæ» OWM: grzebieñ ji ³upod, 
a jo ji go podo³ psn IS XC 311, muj ojæec ‹aú taºi duz worek, to mu‡jiú podaj tšos – 
to wjñe Gardyny Nidz, pan muœaú wyñæ i plòn mu poda¾i i zle¾i go wodo, muœaú stoiæ 
Snopki Pisz, podaj ‹i fuštulek Gawliki Wk Gi¿, A dunoj sze z niém wyrwo³, Podoj, s³u¿ko 
czó³nuszka, Co dojode do brzé¿ka! psn Stef I 42, stare ôúopy œe¬e¾i na bÅegu f ty úafce, 
jak on zaÅú, to podaú drugemu Skajboty Olsz, ü èr, dobre serce ma, komu co poda 
Bukwa³d Olsz; üü «daæ coœ do zjedzenia lub wypicia, poczêstowaæ; te¿: zaserwowaæ» 
Olsz Nidz Mr¹g i bl: Jek curka ojca ujÅaúa Zaros mu ôleba podaúa Tu moæe ojèe i je¬æe 
psn, Gï ja ñi mam s÷go pana Ñe poda ñiôt súòm añi ana psn, Kaczmoreczko g³ucho 
Kiliszek siê rucho Podaj¿e mi gorza³eczki Bo ma boli brzucho psn IS LII/VII 192, ü jak 
wesele pšjeôaúo, to wleæaúa matka i boôenek ôlba podaúa tem múodem, co ot œlubu 
pjeôa¾i Fr¹knowo Nidz; 2. «w odniesieniu do d³oni: wyci¹gn¹æ do uœcisku na powi-
tanie lub po¿egnanie, dla wyra¿enia uczucia b¹dŸ na znak zgody lub potwierdzenia» 
Olsz Szcz Gi¿ Pisz Olc i bl: poda³ rêkê temu co siedzia³ przed sto³em i mnie chcia³ te¿ rêkê 
podaæ G¹ski Olc, P 6, 9, Marychna wsta³a, ronczki poda³a, Ach, mój Józefku, jakam ci 
rada psn Sob 115, obejrza³ i mie zaraz to obywatelstwo z powrotem oda³ i wydocnie mie 
wszystko uwerzy³ i poda³ mie rêkê Klon Szcz, P 5, 54, ü Mušºa, podaj úapºe dla pañi 
U¿ranki Gi¿; 3. «poinformowaæ, zapoznaæ kogoœ z czymœ, przekazaæ lub przytoczyæ 
coœ» Mzach Pisz i bl: dali na zapowiedzie i ksendza i u szo³tysa, a szo³tys poda³ wojto-
wy Klon Szcz, P 5, 64, fœisko œe pozabacaúo, ñe mozna tak podaæ sporo Tuchlin Pisz, 
przypomna³em i chce krtky spies podatz Wa³y Nidz, P 9, 12; 4. «wskazaæ kogoœ; te¿: 
zadenuncjowaæ» Olsz Gi¿: ja mu zaras poda³ szwiatkow Szczêsne Olsz, P 2, 12, to byú 
Polak, u ñego co œe skrú, fšiscy ‹e¾i straô, tn poìje¬aú, üon mu ôlp noœi, fšskiô podaú 
Purda Olsz; 5. «wydaæ, oddaæ» Olsz Gi¿ i bl: […] napisano ¯e dla twoich grzechów 
i niepos³useñstwa Poda ciê Pan w rêce okrutnego mêstwa psn IS XLII 169, ¿andarm 
poda³ mie do kary Dywity Olsz, P 4, 40; podany im. bier. w zn 3: tam jest ve dvu¬estu 
ètereô formularaô muj zarobek podany Miko³ajki Mr¹g.  KS, DK

podaæ siê (Z + P + lit) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl, psn; 1. «wdaæ siê w kogoœ, 
staæ siê (te¿: byæ) do kogoœ podobnym» lok. jw.: curka na matºe œe podaúa Pañska 
Wola Gi¿, tan múotši íyô sin diôt œa pod×ú do íygo úoíca W, SWarm 113, wyçgošš – tu so, 
fejn weçgoÅe, œe na wynza podaú Paprotki Gi¿; 2. z przeczeniem «nie byæ w³aœciwym» 
Olsz Nidz: za sfoía æaško pr×c íešèe f skòra dostaæ, to œa c×le ñe podaúo N Kaletka 
Olsz, Stef JPW 26; 3. «zdaæ siê, przydaæ siê»: ona ma rozum jekby trzy z³o¿u³ a na nic 
siê nie poda³o W, Bar 136; 4. impers «o przejawianiu spodziewanych zachowañ»: Åe 
úùn œa zabr×ú zar×s do bŸií×tiki, to œa diôt na ñego podaúo W, SWarm 113; 5. «udaæ 
siê?»: poda³ sze do sp³ytala gdzie mu w¿ynaly Szczêsne Olsz, P 2, 8.  KS, DK

podajaæ siê, podawaæ siê (Z + P + lit) OW Szcz Pisz E³k; praet 3pl podajali siê 
Olsz; 1. «wykazywaæ podobieñstwo, byæ podobnym» O Pisz E³k: ta curka œe podaje 
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dôt na matºe Kajkowo O, i taºe [ryby], co œe podaju na púoæicºi, ale mñejse Grabnik 
E³k; 2. «og³aszaæ siê, przedstawiaæ siê» Olsz Szcz: teros œe za Polakuf ñe podaja¾i 
Purda Olsz; 3. «plonowaæ»: fšistko íešèe ñe buúobi tak Ÿle, kebi kartofelki œa úobro¬iúi. 
Ale íekòœ œa ñe podaíò, bo keš duÅi a pot kšam ñic Pluski Olsz, Stef JPW 15; 4. impers 
«o wystêpowaniu oznak zbli¿aj¹cego siê zjawiska»: podaíe œa na dešè, bo súùnko za-
ôo¬uúo za ômura W, SWarm 113.  KS

podanie (Z + P) Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz; «pisemna proœba skierowana do 
w³adz»: po wojñe skúadaú podañe o wspomoge Ró¿nowo Olsz, s podaniem posz³a do 
so³tysa i so³tys pop³ysa³ Szczêsne Olsz, P 2, 2.  KS

podarek (Z + P + lit) O Olsz M, psn; «upominek, prezent»: kele téj jeglasºi 
œpœewaæ muœe¾i ¬eæi pšešño pobozno i te podarºi stojaúy nasykowane Zdory Pisz, múo-
da to tj teœæovej podarek jaºi da Budki Olc, w ty koœsielny ziosce mieli ksiêdza, to taki 
by³ ³akomy na podarki Jakunówko Wêg, LitLud 82.  KS, DK

podaremnie «daremnie, na pró¿no»: Choæci ja siê zalecom, Toæ podaremnie psn, 
Kolb rp.  MGK

I. podarowaæ (Z + lit) OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; praet 1sg [ja] podarowa³a 
Mr¹g; 1. «daæ jako prezent, dar, ofiarowaæ» OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: jezdem 
ciekaw×, co ty mnie na geburstag podarujesz Tu³awki Olsz, KF, bib¾ijo mñaúa, jek byú 
kœonc u mñe to mu jo podarowaúa Wygryny Mr¹g, giétrzwá³skamu koœcio³ozi podaruja 
du¿o œwéca W, Stef OK 17, ü ja by ôæaú ÷šstko podarowaæ coby mug wijeôaæ M¹cice 
Szcz; 2. «zrezygnowaæ z pozbawienia czegoœ lub obci¹¿enia czymœ»: podaruj ‹i zyæe 
Ukta Mr¹g, te lu¬e co po Ìeršy œfecºi vojñe za Polsko valèy¾i, toby mog¾i jem podatºi 
podarovaæ, a ñe kopñakuf im daæ Likusy Olsz; 3. «przebaczyæ, odpuœciæ»: kedi ñe ôce-
ta mi íò [o ¿onie ukrywaj¹cej siê u s¹siada] da, to í× puda do domu, ale íi tgo íenòš 
ñe podaruíe! Ró¿nowo Olsz, Stef JPW 51; podarowany (lit) W, psn; im. bier. w zn 1: 
BŸaúo ôusteèka podarowano A moja xela jäk malowano psn.  ZS

II. podarowaæ «potrwaæ»: niš voína œa skùnèi, to podaruíe íešèe dúugo W, 
SWarm 113.  KS

podarunek (Z + P + lit) OWMzach Gi¿ i bl, psn; 1. «dar, upominek, prezent» 
OWMzach i bl: podarunºi pot jeg¾ijko poúoÅone Klebark Wk Olsz, za podarunk 
dostaúa noÅick üot kmotra Bredyki Resz, jest to dobra ksi¹¿ka i piêkny podarunek 
GazOlsz XXIX 12; 2. «datek na koœció³, ofiara» Nidz Gi¿: ºed üofaruje œe co na 
koœæòú – podarunek Upa³ty Gi¿.  KS

podarzyæ siê impers «o (korzystnym?) rozwoju sytuacji»: jak mu œ pod×Åi 
Kalwa O.  KS

podatek (Z + P + lit) OWM, psn; ogp: podatku mamy tak duÅo, ñe mamy oôoty 
do Åyæa Sprêcowo Olsz, podatku÷ ôcò, a tu ñ ma s cgo, ôyba s tego Ÿe¾iska G³uch 
Szcz, ja podatku÷ ñi mam ñic, bo ja m×m jeno pu ôektara M¹cice Szcz; ü podatek 
dochodowy, gruntowy, od wynagrodzeñ.  KS

podatkowy (Z + P) Olsz; Gsg f -é; przym. od podatek: ješèe ñe dostaú tego wyñaru 
podatkowego Skajboty Olsz.  KS

podatny (Z) Szcz Mr¹g Gi¿; 1. «nadaj¹cy siê, odpowiedni» Szcz Gi¿: gròñ¬el 
to jest ta dœla, to juz bêñ¬e taºi scep wbran, co do tgo jest podatn do n×roèi 
Szczytno; 2. «przypominaj¹cy coœ wygl¹dem, podobny»: podatno do œly¬a [o sielawie] 
St Kie³bonki Mr¹g.  KS
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podawaæ (Z + P + lit) WM i bl, psn; praes 3pl podawaj¹ Mzach, imp 2pl poda-
wajta bl, fut 2sg bêdziesz podawa³ Olsz; 1. «dawaæ do r¹k, wrêczaæ; pomagaæ komuœ 
wzi¹æ coœ; te¿: przekazywaæ» WMzach Gi¿ Pisz E³k i bl: jò fsystºe múotºi muœaúa 
podavaæ Orzysz Pisz, ve dvòô muœe¾i œe¬eæ i v ñiceñice navúòcyæ: jedna podavaúa, 
a druga navúòcyúa f te ñiceñice Kwik Pisz, dúuèe Ÿidúy to som te, co na fury podava-
jom Kobu³ty Szcz, pšet ojadem še îei podaje [do karmienia] Nidzica, podziêkowanie 
za to, zem duzo gotowki przez granicê podawa³ Klon Szcz, P 5, 51, ü przen Spiew nie 
milknie, nie ustaje, Drzewo drzewu go podaje psn IS XXVII 99; üü «dawaæ coœ do 
zjedzenia lub wypicia, czêstowaæ; te¿: serwowaæ» Olsz Szcz i bl: u nas jedno kole 
stoúa ôo¬i i podaje kšyne jeœæ Ruska Wieœ E³k, jak jeszcze zy³, to mu piewo podawa³em 
Klon Szcz, P 5, 11; 2. «w odniesieniu do d³oni: wyci¹gaæ do uœcisku na powitanie 
lub po¿egnanie, dla wyra¿enia uczucia b¹dŸ szacunku» W Nidz i bl: no zrùp úadni 
kniksek, íek æi æotka podaíe raçka W, SWarm 63, ro¬icòm rnce podavajo, caúujò jiô, 
¬ñkujò Napierki Nidz; 3. «informowaæ, opisywaæ; przekazywaæ lub przytaczaæ coœ» 
Olsz Mzach: dotyôèas podawa¾iœmy ÷ sÌisaô ludnoœæi tilko obywatelst÷o ñimñecºe, 
jenzyk ojèysty polsºi Purda Olsz, podajê jak na Mazurach odbywa³y siê chrzciny na 
wsi i miastach Klon Szcz, P 5, 62, podaje moniety, jakie istnia³y w roku 1874 ib, 7, 
do ostatnego rozdia³u podaye piosenky mojech zmar³ych rodzicow Wa³y Nidz, P 9, 11; 
4. «wskazywaæ, zg³aszaæ»: taka banda Rochlow i Junkerow sze wtykajom do u¿andow 
opieki spo³ecznie i podaje takiech do zapomogow Szczêsne Olsz, P 2, 21; podawany 
(Z + P) Mzach Mr¹g Pisz; Nsg n -e Mr¹g, -o Pisz, praet z podm. uogóln. ze s³p. 
Pisz; im. bier.: 1. w zn 1 Szcz Mr¹g Pisz: przy koncu wesela by³y podawanie podarun-
ki modem Klon Szcz, P 5, 65, ý ze snowadúa pšy¬e na nawojñik, z nawojñiku beñ¬e 
podawany w ñicenñice Lisy Pisz; üü w zn 1üü: jek ta brutka je¸aúa do koœæoúa, to 
ñaúa z domu èasto s sobom i tm idnym bapkom búo podawane Mr¹gowo; 2. w zn 3: 
w pamency jest my esce o Jaschku zpot Dombrowej tak¿e i Kuba zpot Wartenburg ³adno 
spies podawany Wa³y Nidz, P 9, 10.  KS, DK

podawaæ siê zob. podajaæ siê.
po dawnemu zob. I. dawny.
pod¹¿yæ; fut 1pl pod¹¿ywa; 1. «udaæ siê dok¹dœ»: Grajka z okna raptem wzieli Do 

Chabrowa pod¹¿yli psn IS XXVI 99; 2. «podo³aæ czemuœ, nad¹¿yæ»: do st×Ÿañ× n×íñeva 
ta staro Kevièka, bo samñi fšistkgo ñe podòíÅiva Bukwa³d Olsz, Stef JPW 49.  DK

podbe³cznik «pas w uprzê¿y przechodz¹cy pod brzuchem konia» Turówko O, 
SWM II s. 67.  UDK

podbia³ (Z + P) Resz Szcz Mr¹g E³k; ogp: jak sobie nogê skaleczyli, to przyk³adali 
lyœcie [...] podbia³ i te¿ lyszcie ze olszyny Klon Szcz, P 5, 67.  UDK

podbicie «okucie u p³ozy sañ»: k¾içg, podbŸiæe, ta na – to poæeçèi Jab³onka Nidz. 
  DK

podbiæ (Z + SWMsd) O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿; 1. «przybiæ, przymocowaæ od 
spodu» Olsz Mr¹g: podb´ije œÀeÅo podes÷e Kosewo Mr¹g, moze b mñe podiú pot-
kúatke Nida Mr¹g; 2. «o wodzie: podp³yn¹æ, przedostaæ siê pod powierzchniê»: sò 
taºe ñejsca, ¬e voda podije, tam trudno vlœæ Kalwa O; podbity (Z + SWMsd) Mzach 
Gi¿; 1. a) im. bier. w zn 1 Szcz Gi¿: ý beñ¬e podnusºa podita Ryn Gi¿; b) «wzmoc-
niony od spodu okuciem» Mzach Gi¿: iny podbÞite Åelaznym Ba³dy Nidz; 2. «wbity»: 
ý td bñ¬e kln podbŸt, co muœi fœo jeno do druègo tšmaæ Szczytno.  UDK, DK
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podbiec? podbiegn¹æ? (P) Olsz; ogp: ja prêdko podbieg³em do tej dziewczyny 
Dywity Olsz, P 4, 15.  UDK

podbieraczka «pomocnica ¿niwiarza odbieraj¹ca spod kosy z¿ête zbo¿e» Budki 
Olc, SDGW 34.  UDK

podbieraæ (Z + lit) Olsz Gi¿ Pisz; fut 2pl bêdzieta podbieraæ Olsz; «wybieraæ, 
wyjmowaæ pewn¹ czêœæ, zw³aszcza w odniesieniu do miodu»: ta rbºa pšij¬e f kos 
i üone [raki] tam vlazo, ñis súunko vej¬e, reçko najrañj to najlepœj vjmaæ, podb´eraæ 
Wejsuny Pisz, ot pšæoúuf podera œe ‹jut Gietrzwa³d Olsz.  DK

podbijaæ «podnosiæ, uderzaj¹c od spodu»: zarna to so dva kañeñe, jedne so 
na klyny, co klynani podbŸijaæ, a druèe so na œrube Kipary Szcz; podbijany im. bier. 
w zn «mocowaæ od spodu»: [przy pokrywaniu dachu] taka beñ¬e súoma rozìunzana 
i tak podijana fejn, to tak ròvñutko muœi byæ jak na stole Pañska Wola Gi¿.  DK

podbraæ, podebraæ «zabraæ czêœæ czegoœ»: ôæaúam podbraæ s pola œfyÅe kartofle 
na úobŸ×t, ale sù íešèe za maúe W, SWarm 113, kiedy podbzierzesz pszczo³×m mnód? 
Tu³awki Olsz, KF.  DK

podbrodek zob. podbródek.
podbródek (Z + SWM II) W Mr¹g Pisz; -brod- Mr¹g; 1. «pasek w uprzê¿y 

przechodz¹cy pod pyskiem konia» W Mr¹g Pisz: podbrodek, zapñij mu podbrudek, 
cob ñe zÅuæiú üuzd Zgon Mr¹g, potbrudek pot syju œe zapœina Zameczek Mr¹g; 2. ogp 
W, SWarm 113; 3. «rzemyk przy he³mie, czapce wojskowej lub policyjnej opuszczany 
pod brodê, podpinka» W, SWarm 113.  DK

podbródnik (SWM II) Olsz Pisz; «pasek w uprzê¿y przechodz¹cy pod pyskiem 
konia».  UDK

podbrwie «powieki» Miko³ajki Mr¹g, SWMa 12.  UDK
podbrzusznik (SWM II) Olsz Pisz, Kult MW RD; «pas w uprzê¿y przechodz¹cy 

pod brzuchem konia».  UDK
podchlebca «pochlebca» W, SWarm 113.  UDK
podchlebiaæ (lit) W i bl; «schlebiaæ»: Turki chocia¿ im w oczy podchlebiali, jed-

nak za plecami nimi gardzili i im nie dowierzali GazOlsz XXIX 34.  UDK
podchlebiaæ siê (Z + lit) W; «wdziêczyæ siê, staraæ siê przypodobaæ»: patš tilo, 

íek úùn mu œa potôlybŸ× W, SWarm 113.  UDK
podchlebowaæ «schlebiaæ»: Oj, nie ¿al, nie ¿al, Bom ciê nie kocha³a, Jenoæ ja to-

bie, kahalski <duchu>, podchlebowa³a psn, Kolb 263.  UDK
podchlebowanie forma rzeczownikowa czas. podchlebowaæ: Bóg ci to zap³aæ 

Za podchlebowanie, Równoæ ja sobie m³od¹ dziewczynê <U ludzi> dostanê psn, 
Kolb 263.  UDK

podchodziæ (Z + P + lit + SWMp) OWM i bl, psn; 1. «id¹c, zbli¿aæ siê» W Szcz 
Mr¹g: naresce podchodzi jakies 70 metrow ode mnie i ja go wo³am: Cy polski zo³nierz? 
Klon Szcz, P 5, 22, jegier cicho podchodziu³ pod las, coby kozy nie wystraszyæ Tu³awki 
Olsz, KF, ü przen taka to myœl zawsze do mnie podchodzi³a St Kaletka Olsz, P 7, 3; 
üü «o wodzie: podp³ywaæ»: mokradle, g¬e woda potôo¬i nad úoçkañi Zgon Mr¹g; 
2. «o cieœcie: rosn¹æ» Gi¿ E³k Olc: vñešè a potm jek potôoÇ, to fted v boœnºi i do 
Ìjeca Laski Wk E³k; 3. «traktowaæ coœ w jakiœ sposób, przyjmowaæ okreœlon¹ postawê 
wobec czegoœ, zwykle negatywn¹» Gi¿ Pisz i bl: ºed ñespra´edlŸe èúek do sprav potôo-
¬i, ñigd ñe moze sprajedlŸe vgraæ Bia³a Piska, UAM, œitry co ¸itše potôo¬i Korzeniewo 
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Gi¿, s¹ ale i ludziska, którzy nawskroœ przeœwiadczeni s¹, i¿ „Mazur” jest dobr¹ rzecz¹, ale 
jednak go odpychaj¹ a nawet jeszcze zdrad¹ podchodz¹ GazOlsz XXIX 11; 4. «stanowiæ 
rodzaj czegoœ, zaliczaæ siê, nale¿eæ do okreœlonej kategorii» O Nidz: to to wglonda za 
¾alftro i za üuzdo potôo¬i ts Róg Nidz, pot tšeæo, drugo klase potôo¬i, to tako maÅònco 
rolo Kalwa O.  KS, DK

podchowa³y «podchowany, podros³y»: prooèek potôowaúy, loj÷er Olsztynek O. 
  DK

podci¹æ (lit) W; fut 1pl podetniewa Olsz; 1. «nadci¹æ, przyci¹æ»: tê jeglijê z jeni 
strony przez×gujewa a z drugi podetnewa, coby siê nie przewróciu³a na jensze drzewa 
Tu³awki Olsz, KF; 2. «uderzyæ batem» W: wsiád na wóz, podció³ konia i pojechá³ do 
domu W, Stef OK 15.  MK

podci¹g (Z + lit + SWM I) O Olsz M; «pod³u¿na belka podtrzymuj¹ca belki 
pu³apu»: potæoçg, potæoçgñenta belka pot ÷šistºe inne Jab³onka Nidz.  MK

podci¹gaæ (Z) O Szcz Olc; «przesuwaæ (zw³aszcza w górê), podnosiæ»: ¬òre 
zroji f tm lo¬e i fted veŸñe tò rpºe i zavd jò moô× tu i tam, zavd jò ruô×, potæuçg× 
zaœ do gòr Kajkowo O, UAM, tak jo [sieæ] potæòçgaúem, potæòçgaúem pomaluœku 
aš do bÅega Pasym Szcz, UAM, on ma bul v noœe i ñe jes taºi zbytny noge potæòçgaæ 
Kowale Oleckie; podci¹gany (Z) O; Nsg n -e; im. bier.: ý to ta œeæ bñ¬e potæòçgana, 
te skšidúa mušo ròvno iœæ Maruzek O.  MK

podci¹gn¹æ 1. «ci¹gn¹c, przesun¹æ wy¿ej, do góry»: nie zab×cz zieczo-
rem podci¹gn¹æ w×gê w regulatorze Tu³awki Olsz, KF, podci¹gnij sobzie pacze ib; 
2. «przenikn¹æ, przedostaæ siê»: pot súomo to so taºe úat a pod deku÷ko – ÷eršaluçk 
to jest lepœi, bo ñic ñe potæòçgñe Gardyny Nidz; podci¹gniêty «pod³o¿ony»: potæoçg, 
potæoçgñenta belka pot ÷šistºe inne Jab³onka Nidz.  MK, DK

podci¹gn¹æ siê «wci¹gn¹æ siê na górê»: íek œe potæòçgnòú [wieszaj¹c siê], to 
provòs œe úurv×ú i úòn znòf Ÿleæ×ú Br¹swa³d Olsz, Stef JPW 44.  MK

podciêgi (Z + SWM II) Resz Nidz; «¿elazne podkucia p³óz sañ»: in, potæeçèi 
[odp. na pyt. kwest.] Napiwoda Nidz.  MK

podcinacz (Kult MW MD) W i bl; «taniec popularny na Warmii i Mazurach»: 
na Warmii powszechnie tañczono dawniej polki, zwane „drobnymi”, i walce wolniejsze, 
znane jako „równe”, oraz szybsze, „podcinacze” W, Kult MW 503.  DK

podcinaczek 1. «narzêdzie kowalskie do obcinania zagiêtych koñców wbitych 
w kopyto hufnali?»: do kòñi kovaña to nap¸erse muso byæ cçèi, to tedy múotek [...], 
to tedy ntklçga, tedy pš¬e do úufnalòf potæinacek, no to by fœo byúo do koñi kovaña 
Orzysz Pisz; 2. «nó¿ kowalski do przycinania kopyt koñskich» Orzysz Pisz, SWM 
II s. 86.  DK

podcinaæ; fraz podcinaæ nogi «przeszkadzaæ w dzia³aniu?»: I wdowy jo ne chca, 
Bo sia boja trwogi, Bo by my pasiérby Podcinali nogi psn Stef III 84; podcinany 
«okreœlenie warmiñsko-mazurskiego walca tañczonego w szybszym tempie» bl, Kult 
MW 507.  UDK, DK

podcinak (Kult MW MD) W i bl; «taniec popularny na Warmii i Mazurach, tzw. 
walc podcinany».  UDK

podcinka «o sposobie ³owienia ryb?»: to potcnºa œe nazwa, jak ÷puœc [haczyk] 
w wode, to muœi ras w ras ºiwaæ Grabowo Mr¹g, ôaºi do potæiçºi; cnò by¬e oblano, to 
pš¬e scubeú  üokuñ, to sò úakòme na to Spytkowo Gi¿.  UDK
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podciskowaæ; poœw. tylko im. bier.; «podrzucaæ»: ñeli ta su÷le drewñano i ted 
te zboze tak búo potæiskowane do gur, zeb Ÿetšš to æenko plewe wdmuôaú Kosewo 
Mr¹g.  MK

podczas (Z + P) W Szcz Mr¹g Gi¿, lit bl; 1. «w czasie trwania czegoœ» W Szcz i bl: 
to buúo potas m ÷nt; jag do Sna BoÅego ¼wònl, to te tšš perše üukleçkl Stryjewo 
Resz, potèas g‡astºi uÅon¼ano ôoinke dla ¬eæi, sÌewano, g‡jazdor darowaú opÀiæe ¬eæom 
dary Purda Olsz, potèas pleiscytu polsºe oficery u mñe by¾i i anèelsºe Ró¿nowo Olsz; 
2. «zarazem, jednoczeœnie»: zag. Jam po¿yteczna i tes mi³a grzeczna, Podczas do picia 
i do mycia [...] [woda] bl, LitLud 84; 3. «czasem?»: ÷œo robast÷o co griŸe, muœi i te bëÖºi, 
co ºele koñi potcas na guÅe, to taºe jek palec so Paprotki Gi¿; 4. «w tym czasie?»: ôoc 
i misy to ÷œo robast÷o, a potcas i w Ukæe ñe ma Wojnowo Mr¹g.  UDK

podczesaæ (Z + lit) W, SWM IV; praet 1pl podczesalim Olsz; 1. «w odniesieniu 
do w³ókna lnu: czesz¹c, oczyœciæ przed przêdzeniem; wyczesaæ» Olsz i bl: potèesa¾im 
te pakuúy i ta rešta œe fejn zúoÅy i na kukúy, tak vetknonæ Purdka Olsz; 2. ogp W, 
SWarm 113.  DK

poddach (Z) Mzach, poddek (lit) Pisz; 1. «czêœæ dachu wystaj¹ca poza œcianê, 
okap» Nidz: poddaô – jo, okap ts muŸo, pšut to tak baúºi bú wæoçgñente putora 
mtra Fr¹knowo Nidz; 2. a) «bróg» Snopki Pisz, PAE III m. 165; b) «rodzaj wia-
ty?»: taºi poddaô, pod da¸m na zarok bêÑdo postaŸòne, cob ñe desc, a ñe – to sopa 
do maœinuf [odp. na pyt. o budynek, w którym siê przechowuje narzêdzia rolnicze] 
Szczytno.  KS

poddaæ siê (Z + lit) Olsz Nidz E³k; «uznaæ siê za zwyciê¿onego w walce; 
skapitulowaæ»: e÷ kompañii nas staršô ÷šistºiô do œe zwoúaú i pta œe: co mam 
zrobŸiæ? Wojowaæ, c œe poddaæ? Jab³onka Nidz.  KS

poddany w u¿. rzeczownikowym «o obywatelu danego pañstwa»: my Pol×ºi bylim 
na Warmiji mnemneckie poddane, ale jenusz trzymalim z Polsk¹ Tu³awki Olsz, KF.  KS

poddañstwo ogp: ºedaj tu byúo tyš podanstfo, a potem byúo zneœone Gi³awy 
Olsz.  KS

poddawaæ siê (Z + lit) Olsz Olc; iter w stos. do poddaæ siê: i Prusaºi œe podda-
va¾i, ñe tlo Francuz, ºedy ìi¬e¾i co za œiúa pada, to œe poddava¾i Olecko.  KS

poddek zob. poddach.
poddeka «podsufitka?»: deka, drevñanne jes i èipsove, zavdy deka – poddeka 

Fr¹knowo Nidz.  KS
pod dostatkiem zob. dostatek.
poddryguwaæ; formê has³a i definicjê powtórzono za SWarm; «podrygiwaæ»: 

Mama púaèe lamantuíe, Dudek skaèe potdriguíe W, SWarm 113.  KS
poddzieraæ «nieco unosiæ, zadzieraæ»: ü impers ìatrova deska, coby ñe pod¬era-

úo daôu Kamionka Nidz.  KS
pode zob. pod.
podebraæ zob. podbraæ.
podechn¹æ (Z + SWM X) Mr¹g Gi¿; 1. «o wielu zwierzêtach: pozdychaæ, 

zdechn¹æ»: a) «o rybach: udusiæ siê pod lodem» Gi¿: ºed grubac lut, to [ryba] moze 
podeôñòñæ Rybical Gi¿, ona œe zaduœ, podeôñe, g¬e ñaúºe wod so ib; b) «o pszczo³ach»: 
caú ul pscoúu÷ podeôúo Mr¹gowo; 2. «o cz³owieku: umrzeæ»: pan Sorº÷ick gro÷, jus 
teras podeô Grabowo Mr¹g.  KS
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podedrzeæ; w temacie praet tylko -er-; poœw. tylko im. bier.; 1. «nieco zedrzeæ, 
podniszczyæ»: úobleka mñ×ú troôa potdert×, ale æiœæutk× W, SWarm 113; 2. w u¿. przy-
miotnikowym «zadarty»: aô Kiíefsk×, íuš Ÿam, ôtùra to íest, to ta s takam potdertam 
nosam W, SWarm 113.  KS

podejma (Z + lit + SWM II, SWM IX) O Olsz Nidz Mr¹g Gi¿; 1. «okuta be-
leczka ³¹cz¹ca koñce tzw. skrêtów wozu» O Olsz Nidz: Ÿelazo na podej‹e [odp. na 
pyt. kwest.] Zgni³ocha Nidz; 2. «metalowa opaska ³¹cz¹ca czêœci sochy» Mr¹g: so¸e 
tšymaúo podejma, ta podejma byúa pot to soôo, tak üopasaúo to so¸e i tedy byúo z ŸeÅôu 
üopasañe Ukta Mr¹g; 3. «dr¹¿ek ³¹cz¹cy rêkojeœci p³uga» Mr¹g Gi¿; 4. «po³¹czenie 
nosów p³óz u sañ» Kraplewo O, MAGP II m. 53.  KS

podejmaæ (Z) O Wêg; 1. «podnosiæ»: lomš co [ziemiê] podjma i na dole šÅñe 
Mycyny O; 2. «wznosiæ? przyjmowaæ jako zlecenie?» Wêg: naÅòñ¬uúem moje budnºi 
i potm zaœe druèe podjmaúem Ogonki Wêg, UAM.  KS

podejmaæ siê «decydowaæ siê na wykonanie czegoœ, podejmowaæ siê»: a potm œe 
podjmaúem sam budov; a tu üopkoúo caúe VçgoÅevo i Rastenbork budovaú Ogonki 
Wêg, UAM.  KS

*podejmowaæ «przejmowaæ, braæ w u¿ytkowanie»: co œe podejmuje Ÿem, üugor œe 
üoÅe to je ca¾izna Gawliki Wk Gi¿.  DK

podejrzanie, podejrzenie 1. «pos¹dzenie»: j× m×m podejrzene na n¹ Tu³awki 
Olsz, KF; 2. «podejrzliwoœæ?»: na stypach i gie³dach ³obok siebzie bez podejrzania 
siadaj¹ i zabáziaj¹ sia W, Bar 69.  KS

podejrzany (P + lit) Olsz Szcz i bl; 1. «taki, na którego pad³o podejrzenie, 
pos¹dzany o coœ z³ego» Szcz i bl: juz mie Niemcy szledzieli do arestowania, bo by³em 
juz podejrzany o polskosc Klon Szcz, P 5, 20; 2. «budz¹cy w¹tpliwoœci, niepewny»: 
Olsz Szcz: ta zacha zdaje mi siê trochê podejrzan× Tu³awki Olsz, KF.  KS

podejrzeæ «obejrzeæ»: Pani matka przyjecha³a, Gospodarstwo podejrza³a psn, 
Wis³a III 583.  KS

podejrzenie zob. podejrzanie.
podejrzewaæ ogp: ³on mne podejrzew×, co j× do jego bzi×³ki chodzê a to niepr×wda 

Tu³awki Olsz, KF.  KS
podejrzliwy ogp: nie musisz byæ zar× taki podejrzliwy Tu³awki Olsz, KF.  KS
podejœæ (Z + P + lit) W Szcz Gi¿ Pisz Olc; fut 1pl podejdziewa W; 1. «zbli¿yæ 

siê do kogoœ lub czegoœ» W Szcz Pisz Olc: baba podesz³a do niego i mowi, ¿e ma 
zni¹ przyjœæ do Pana Dywity Olsz, P 4, 22, za lata jak siê kowalowi ju¿ ¿ycie skuczy³o 
podszed³ do jab³oni ib, 19, ü üòna podesúa pot tgo kawa¾era, múo¬eñca i na gwaút, 
zeby üun œe zeñiú z ñò Olecko; 2. «wspi¹æ siê»: pot tak× pšikr× gùrka s tam æaíÅaram ñe 
podíy¬eva W, SWarm 126; 3. «o cieœcie: urosn¹æ»: podej¬e za duÅo Gi¿ycko.  KS

podelga (Z + lit + SWM II, IV, IX, Kult MW RD) W Szcz Mwsch, SWM IX; 
podlega Gi¿; 1. «okuta beleczka ³¹cz¹ca koñce tzw. skrêtów wozu» W Szcz Mwsch 
i bl: na tô skrntaô jest podelga Szczytno, podelèa to rozwurºe ot túa tšma Wystêp 
Szcz, blaôow potkúadek na podel¼e Dobry Lasek Mr¹g; por. podelnia, poderda; 
2. «metalowa opaska ³¹cz¹ca czêœci sochy» Resz Mr¹g Gi¿ Pisz: ta podelga to byúa 
pot to so¸ò, üot spuda, co œe œpanovaúo to so¸e do rogaca Ukta Mr¹g, üot tô Ÿidúu÷ to 
p¬e ta podelga, üot t podelèi p¬e tako keta Rzeck Resz; 3. «jedna z belek ³¹cz¹cych 
dr¹¿ki jarzma» Pisz: ŸiÅma voúom na krçèi: dva drunsºi, potem ctry podelèi Góra 
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Pisz; 4. «p³óz p³uga» Resz Gi¿ Pisz; 5. «peda³ w ko³owrotku» Kleszczewo Olc, SWM 
IV s. 78.  KS

podelgn¹æ «przylgn¹æ od spodu»: bo jäk casem [do odk³adnicy] ´ncj podelñe, 
to ñe ôce œe odv×laæ ta Ÿeña Lipowo O gm. Waplewo.  KS

podelnia «okuta beleczka ³¹cz¹ca koñce tzw. skrêtów wozu» bl, SWM II s. 23.  KS
podemkn¹æ 1. «przesuwaj¹c przybli¿yæ»: Anka sobŸe íuš sama stoúek podemkñe 

do stoúa W, SWarm 114; 2. «podsun¹æ, pod³o¿yæ»: ta skšiña ñe stoíi dobŸe, muœiva íi 
pot íena noga podemknùñæ æank× deseèka W, SWarm 114.  KS

podemkn¹æ siê «przybli¿yæ siê, przysun¹æ siê»: podemkñií œa troôa do mñe, tu íe 
plac íešèe n× íeni úosoby W, SWarm 114.  KS

podepchn¹æ; imp 2pl podepchnijta; «pchaj¹c przybli¿yæ, przesun¹æ»: podepchnij-
ta tê furê bli¿y siujsieka Tu³awki Olsz, KF.  KS

podeprzeæ, podprzeæ (Z + lit) OW Gi¿ i bl; inf -éæ Gi¿; w temacie praet tylko 
-er- OW; «podtrzymaæ, podstawiaj¹c coœ, oprzeæ na jakiejœ podstawie» W Gi¿ i bl: 
podpar³em te dŸwerz×ny, coby jech zietrz nie ³otworzu³ Tu³awki Olsz, KF; podparty 
(Z + lit) OW; im. bier.: n×lustek tšyma kúoñice i te luœño, co dropœ stoi na tem, co jest 
potperta Kraplewo O.  KS

podeprzeæ siê; w temacie praet tylko -er-; «oprzeæ na czymœ d³onie»: potper¾i e 
 pluk ÷ te wode Stryjewo Resz, ü podper siê pod boki ji s³uch×³, co ³oni tam gadaj¹ 
Tu³awki Olsz, KF.  KS

podeptaæ (Z + lit) Olsz Pisz, psn; fut 2sg podepcesz bl, 3sg podepce bl, 2pl po-
depceta Olsz; «zniszczyæ depcz¹c, stratowaæ»: ten stary vŸoú grae i mu nasypaú, bo 
mu ten podeptaú zito Pogubie Œrednie Pisz, Koñmi podeptali, koñmi poszarpali A za 
Matyseczka wcale nie p³akali psn IS XXXI 117.  KS, DK

poderda «okuta beleczka ³¹cz¹ca koñce tzw. skrêtów wozu» bl, SWM II s. 23. 
  KS

poderki plt «narzêdzie do spulchniania gleby» bl, Kult MW 213.  KS
poderzn¹æ «podci¹æ, przeci¹æ»: ten z Kalborna poderzn¹³ sobzie bod×j ¿y³y 

Tu³awki Olsz, KF.  MK
podeschn¹æ (Z + lit) Olsz Mr¹g; «obeschn¹æ po wierzchu, wyschn¹æ nie do 

koñca»: íek tr×va podesône, to íidò fšisci pševr×caè Mokiny Olsz, Stef JPW 64.  MK
podes³aæ «podœcieliæ, pod³o¿yæ»: púaôta podesúaæ na œtrozak [odp. na pyt. 

o przeœcierad³o] Ukta Mr¹g; bêdzie podes³ano «robi siê podœció³kê»: Tam bêdzie dla 
nich owies i siano, I piêknie im bêdzie podes³ano psn, Wis³a IV 801.  MK

podeszew, podeszwa (Z + P + lit + SWM IX, SWMa) OWM i bl, Kult MW 
JW; podeszew (bez wskazania rodzaju gram.) O Nidz Gi¿, podeszwa OWM, zapi-
sy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl; Ipl podeszwoma Gi¿; 
1. «zewnêtrzna spodnia czêœæ obuwia» OWM: podesfa pšb´ita, obrob´un×, vraplovana 
i potm pš¬e opsac rob´un Bzury Pisz, UAM, štryflo i buti, pantufle – to po domu, a jak 
z drevñanno podešfo – to korºi £atana M³ Szcz, napšentek; zola to podešef podzolovaæ 
Grabin M³ O; 2. podeszew, podeszwa «spód stopy» O Olsz M; 3. podeszwa «p³óz narzêdzi 
ornych» W Szcz Mr¹g Wêg Gi¿ E³k i bl: podesfa to je na üotsputku pot soôo, to co druèi, 
tšeæi rok to muœi œfezo podesfe fsa¬eæ, bo œe üona podÅe üod Ÿemñi Kobu³ty Szcz, soœñik tlo 
jeden ºavaú jest, potem pšy¬e podeœfa, otkúadñica, dœla Upa³ty Gi¿, tu je podešfa a na tyj 
podešfe lomš Gi³awy Olsz.  MK
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podesz³y (Z + lit) O Nidz; «o wieku cz³owieka: doœæ zaawansowany»: jeden star 
cúo‡ek, jus tak ÷ podesúem ‡eku bú, bo jesce d¸t star ñe bú i podruÅowaú Gardyny 
Nidz.  MK

podeszwa zob. podeszew.
podeszwowaæ (Z + lit) W Mr¹g; «przymocowaæ do buta now¹ podeszwê, 

podzelowaæ; te¿ ndk.» W Mr¹g: muszê sobzie daæ skorzne podeszwowaæ, bo siê podeszwy 
poder³y Tu³awki Olsz, KF, Kalina dobÅe podešfuíe bùti W, SWarm 113; bêdzie podeszwo-
wane z podm. uogóln.: podeš÷a, podeš÷owane beñ¬e drugo Wêgój Resz.  MK

podeszwowanie (Z) Olsz Mr¹g; forma rzeczownikowa czas. podeszwowaæ: do 
podes÷owaña, zelowaæ to po ññecku Grabowo Mr¹g.  MK

podfastrygowaæ; tylko -fastrz-; ogp W, SWarm 113.  MK
podfastrzygowaæ zob. podfastrygowaæ.
podfrysztyk «pierwsze z trzech œniadañ» W, KN I 315.  MK
podfurn¹æ «wzlecieæ ku górze, podfrun¹æ»: múodi pt×šek vip×t z gñ×stka. Iek-am 

ôæ×ú go sfiæiæ, to troôa potfurnùú, ale na pr×vda furaæ íešèe ñi mùk W, SWarm 113.  MK
podfurywaæ «podfruwaæ, podlatywaæ»: jek un wzuú tancowaæ i tyñi skšdúañi 

i tak potfurwaæ tak œe wŸuú wbŸuú na te skidúa i po÷ur×ú pryc Maradki Mr¹g.  MK
I. podfutrowaæ (lit) W; «nakarmiæ naprêdce, daæ trochê pokarmu»: jeszcze tlo 

kone podfutruje ji mo¿ewa jechaæ Tu³awki Olsz, KF.  MK
II. podfutrowaæ (Z + lit) W Nidz E³k; poœw. tylko im. bier.; «podszyæ 

podszewk¹ (zwykle z ociepleniem)»: na Ÿima ôca mñyæ mantel potfutrovani v×tù W, 
SWarm 113.  MK

pod gard³o zob. gard³o.
podgarniaæ «nagarniaæ, zgarniaæ»: [w m³ocarni] z boºa ¬urºi, co zboze vlatuje, 

oœºa podèarña, kapœe v rurºi i leæi v Ÿem Gawliki Wk Gi¿.  MK
podgl¹daæ (Z + lit) W Gi¿, psn; 1. «podpatrywaæ; zagl¹daæ» W i bl: to wstyd tak 

podgl¹daæ bez durkê ³od klucza Tu³awki Olsz, KF; 2. «obserwowaæ, dozorowaæ»: to 
byúo coras lep¸ej; podglondaú Cerwòny Kšys i podglondaú Sucholaski Gi¿.  MK

podg³êbiæ; poœw. tylko im. bier.; «spulchniæ na znaczn¹ g³êbokoœæ»: ale do bu-
rakuf to muœi ta rola b osob¾iìje dobÅe vrojòna, òna musi bæ raz podgúmb´òna 
Bzury Pisz, UAM.  MK

podg³ownik «pasek z uprzê¿y le¿¹cy na czole konia» Butryny Olsz, SWM II 
s. 72.  JS

podg³ówie (lit) Olsz; «podg³ówek»: d×jta mi ziêksze podg³ózie, bo m×m za mnisko 
pod g³ow¹ Tu³awki Olsz, KF.  MK

podgniæ «czêœciowo zgniæ, nadgniæ»: i tak d(³)ugo w ty wodzie le¿o³ [len], a¿ 
podgn·i³o D³u¿ki O, PKFP XVIII 42.  MK

podgoliæ «w odniesieniu do alkoholu: podpiæ, podchmieliæ sobie»: úupœiæ to úùn 
œa mocno ñe úupœiíe, ale æasam sobÅe troôa potgoli W, SWarm 113.  MK

podgórze (Z + SWMsd) sp Olc; «szczyt ³ó¿ka od strony g³owy le¿¹cego».  MK
podgraæ «w odniesieniu do kart: odpowiednio zagraæ, podegraæ»: aleœ mu dobÅe 

tam pikam potgr×ú W, SWarm 113.  MK
podgrub (Z + SWM X) OWM i bl; Nsg podgrub Olsz Pisz i uogólnio-

ne w SWM, podgru OW Szcz Gi¿ Pisz, Gsg podgrubia bl, Isg podgrubiem Resz 
Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz, Lsg podgrubiu Resz; «zewnêtrzna siatka w sieci zwanej 
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drygawic¹»: ei na štokarkaô jedne byúy duÅe oæki, moÅe ‹aúy 20 cm f kfadrae, to 
œe nazyvaúy podgròp Dorotowo Olsz, podgrupœ, to œeæ ma maúe oèi i pšij¬e podgrupœ 
pšišit Klebark Wk Olsz, eæ s podgrubŸem – to gònno eæ, to jest do gnaño do jaÅu÷ 
Rybical Gi¿.  MGK

podgrubiowy przym. od podgrub: podgrubiowa siatka N Guty Pisz, SWM X 
s. 39.  MK

podgrubka (Z + SWM X) Mr¹g Pisz; «zewnêtrzna siatka w sieci zwanej 
drygawic¹»: podgrupºa jest na blja, ted jesce m×my g×nty G³odowo Pisz.  MK

podgrzaæ «ogrzaæ na nowo, odgrzaæ, zagrzaæ»: zaczek×j siu³kê, to æi chuæko kawê 
podgrzejê Tu³awki Olsz, KF.  MK 

podgrzaæ siê «zostaæ zagrzanym, odgrzanym»: post×f íešèe zupa na pl×ta, ñeô œa 
troôa potgÅeíe W, SWarm 111.  MK

podgrzewaæ (P + lit) Olsz Szcz; «poddawaæ dzia³aniu ciep³a, ogrzewaæ»: [bab-
ka] przed Wielganoc¹ kilka tygodnie trzyma³a ga³ozki ze brzozki i wk³ada³a do butelki 
z wod¹m i nad par¹ co kilka dni podgrzewa³a, azeby siê prêdziej liœcie rozkwitnêli na 
zelono Klon Szcz, P 5, 60.  MK

podgrzyb; formê has³a i definicjê powtórzono za KF; «grzyb koŸlak podobny do 
borowika»: my podgrzybów nie zbzier×wa Tu³awki Olsz, KF.  MK

podgrzybek (Z + lit + PJPAN XLII) Mzach; 1. «grzyb jadalny, Xerocomus»: 
podgÅypºi na Ÿešôu som Ÿoúte i na otspotku Ÿoúte Szmygwa³d M³ O; üü a) «podgrzy-
bek brunatny, X. badius» OMzach; b) «podgrzybek zaj¹czek, X. subtomentosus» 
Szczepkowo-Borowe Nidz, PJPAN XLII 111; 2. «maœlak ziarnisty, Suillus granula-
tus» Róklas Szcz, PJPAN XLII 111.  MK

podgwizduwaæ (P + lit) Olsz, psn; «gwizdaæ co pewien czas, pogwizdywaæ» Olsz 
i bl: a Fròncek Nra sk×k×ú i podgŸizduv×ú Butryny N [Chabrowo] Olsz, Stef JPW 30; 
podgwizduj¹c im. wsp. ndm.: szed³ sobie doros³y m³odzian mazur i sobie podgwizduj¹c 
Dywity Olsz, P 4, 22.  MK

po diable zob. diabe³.
podiabliæ «zniszczyæ»: podjab¾iúa snur Tuchlin Pisz.  MK
podimak «dr¹¿ek ³¹cz¹cy rêkojeœci p³uga» Skajboty Olsz, SWM IX s. 42.  MK
podjadek (Z) Szcz, psn; «posi³ek, po¿ywienie»: iæ zañeœæ podjadek oracoŸu 

Orzyny Szcz.  MK
podjazd (Z + lit) W Nidz Gi¿; 1. «stajnia przy karczmie»: kila gospod×Åi kupœili 

i spšedali koñe i vŸli koñe do podíazdu, a samñi poœli do karèmi na pœivo M¹tki Olsz, 
Stef JPW 54; 2. «droga dojazdowa do jakiegoœ budynku»: goœæñec to nazwal, co ºej 
w mñastaô taºe podjazd bl, muÞil: wje¬ do goœæiñca Wykno Nidz; 3. «mo¿liwoœæ do-
tarcia, dojazd»: Olsz Gi¿: droÅca co maúo œe jeŸ¬i na ñej, abo w leœe tak× œlep× droÅca, 
co podjast jest do dÅewa Ruœ Olsz.  MK

podj¹æ «w odniesieniu do pieniêdzy: pobraæ»: razem z nimi wyjecha³em [...] 
podj¹æ gotowkê i to po³ miliona marek na zakup domow lub budowanie barakow Klon 
Szcz, P 5, 33; podj¹wszy im. uprz. w zn «przyj¹æ, wzi¹æ na siebie»: ¿e podjowszy mêki 
srogie Skomack Wk E³k, PME XIX 103.  MK

podj¹æ siê (Z + lit) Olsz Gi¿, psn; praet 1pl my siê podjêli bl; «zgodziæ siê 
wykonaæ coœ»: mo¿e wy byœcie siê podjêli ty roboty Tu³awki Olsz, KF, Tä piosneckä 
Nälezy nä te œwi¹teckä; My sie jéj podjeli g³osiæ psn Kêtrz 81.  MK
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podjechaæ (Z + lit) Olsz Szcz Pisz; 1. «jad¹c, zbli¿yæ siê do czegoœ, zajechaæ 
gdzieœ»: podjedŸ wozem pod sam¹ sieñ Tu³awki Olsz, KF, goeñec to ºele karèmy, ºed 
s ÷urmanko podjeôal Bukwa³d Olsz; 2. «wjechaæ pod górê» Szcz Pisz: par raz tam ji na 
povròt, ‹j×ú ¸ñæ i volo, podjô×ú tam i na povròt [o ruchomych schodach] Bia³a Piska, 
UAM.  MK

podjeœæ (Z + P + lit) OWM, psn; praet 1pl podjedlim Olsz; «zjeœæ; po¿ywiæ siê; 
pojeœæ sobie» OWM: podjot ob´ot, to poset patšæ na pola jak roœñe So³tmany Wêg, 
jäk podje¼u zaros muzykä gra i tañcujo Ruska Wieœ E³k; podjeœæ w u¿. rzeczowni-
kowym (Z) Olsz Nidz; «posi³ek, po¿ywienie»: podješè dostañeæe u mñe i pšespaæ œe 
moÅeæe Jab³onka Nidz; podjad³szy im. uprz. w funkcji s³owa osobowego: a jek on 
frystyk podjotsy, zona idzie do domu psn IS LVII 211.  MK

podje¿d¿aæ (Z + lit) Olsz; «jad¹c, zbli¿aæ siê do czegoœ, zaje¿d¿aæ gdzieœ»: ³ost×n 
tam; nie br×kujesz pod sien podje¿d¿aæ Tu³awki Olsz, KF, goœæiñec – pšy karèmaô, tam 
g¬e podjeÅÇajò z woza‹i, s pojazda‹i Stawiguda Olsz.  MK

podkarmiæ «podpaœæ, podtuczyæ» W, SWarm 113.  MK
podkisaæ (Z) Pisz, SWMp; «o zaczynie, cieœcie: podrosn¹æ w wyniku fermenta-

cji»: postoji as ek zaºiso, beñ¬e wyrobŸono, postoji zaœ potºiso Pogubie Tylne Pisz.  MK
podkleiæ «naprawiæ rozdarcie przez przyklejenie czegoœ od spodu»: rozdar³a mi 

siê ta stuz³otówka ji muszê j¹ podklejiæ Tu³awki Olsz, KF.  MK
podklejaæ «przyklejaæ coœ od spodu czegoœ»: podklej×³em to ju¿ r×z a jenusz nie 

trzym× Tu³awki Olsz, KF.  MK
podk³ad (Z + lit + SWM II) Olsz Szcz Mr¹g Pisz E³k; «przedmiot umieszczony 

pod spodem czegoœ»: a) «stanowi¹cy pod³o¿e» Olsz Mr¹g Pisz: potkúady pot krok-
fe Góra Pisz, na fundamenæe lezy šfela – potkúady, a potm dšÅevo Wojnowo Mr¹g, 
ü przen «o posi³ku poprzedzaj¹cym picie alkoholu»: jek siê chce wypsiæ, trzeba mnieæ 
dobry podk³×d, to znaczy dobrze zjeœæ Tu³awki Olsz, KF; b) «u¿ywany jako podk³adka 
przy wierceniu dziur w metalu» Szyba E³k, SWM II s. 83; c) «u¿ywany przy zelowaniu 
obuwia»: potkúat muœi podúoziæ [odp. na pyt. kwest.] Lesiny M³ Szcz.  MK

podk³ada 1. «u p³uga: czêœæ s³u¿¹ca do odwalania, przewracania skiby, 
odk³adnica» Kot Nidz, SWM IX s. 34; 2. «podk³adka do wiercenia dziur w metalu» 
Karwica Pisz, SWM II s. 84.  MK

podk³adaæ (Z + P + lit) OW Szcz Mr¹g Pisz, psn; 1. «umieszczaæ coœ pod czymœ 
od spodu» W Szcz Mr¹g Pisz: na štrece potkú×daíù nove šfele pot šini W, SWarm 162, 
do lôtowaña taºe laèi, muterºe takò œe potkúada D¹brówka Pisz; 2. «dok³adaæ opa³u, 
podsycaj¹c ogieñ» O Olsz i bl: jak pšend¾i, to dÅozgañi p×¾i¾i, jedn œe¬oú i potkúad×ú 
Pietrzwa³d O; by³o podk³adane z podm. uogóln. w zn 2: on mñaú tšy noèi tn kopr×k, 
f koñiñe vaÅon i ftedy pot ñego byúo potkúadane Róklas Szcz.  MK

podk³adek, podk³adka (Z + SWM II, SWMp) O Olsz M, SWM IX; m Nidz Mr¹g 
Pisz, f O Olsz M, zapis nierozstrzygaj¹cy formy Nsg Pisz; m f? «przedmiot umieszcza-
ny pod czymœ»: to muŸi¾i potkúatka, podúoÅy¾i s Àilcu [u chom¹ta] Stawiguda Olsz, 
potkúatºi sò taºe klocºi [u sañ] D¹brówka Pisz; üü a) m f «podk³ad do wiercenia 
dziur w metalu» O Olsz Mzach E³k Olc: potkúatºa do goŸ¬i to goŸ¬ñica Szczytno; 
b) «o zelówce» Mr¹g Pisz: podesfa, a potem jak œe podÅe, to fted potkúadek pšy¬e 
Tuchlin Pisz, zulowaæ, moze b mñe podiú potkúatke Nida Mr¹g; c) m «w wozie: oku-
cie podymy» Mr¹g: blaôow potkúädek na podel¼e Dobry Lasek Mr¹g; d) m «o szkla-



153*podkrêcuwaæ 

nym lub porcelanowym spodku» Nida Mr¹g, SWMp 65. U w a g a: w SWM II lok. 
Olecko dla wyrazu podk³adka w znaczeniu «dennica» okaza³a siê omy³k¹.  MK, DK

podk³adnik «podk³adka do wiercenia dziur w metalu» £yna Nidz, SWM II 
s. 84.  MK

podkolanki (Z + SWM XII) O Olsz Mzach; «poñczochy bez stóp»: potkolanºi 
to ñe ñe¾i stopòf [odp. na pyt. kwest.] Szczytno.  MK

podkolany (SWM XII) O Olsz Szcz; «poñczochy bez stóp».  AW
podkominek «wnêka pod piecem, podpiecek»: jo, to tes stara Åec potkoñinek 

muŸi¾i – tutaj ts muŸi¾i potkoñinek Wa³y Szcz.  MK
podkopaæ siê ogp: ta ‡ilèica pobraúa iô ÷šistºiô i ponoœiúa do boru do tgo gñazda, 

a tak by œa òna potkopaúa i by jo zaÅerúa Butryny Olsz.  MK
podkowa (Z + lit + SWM II) OWM, psn; Gpl -owów Olsz; «pó³koliste, ¿elazne, 

okucie chroni¹ce koñskie kopyto»: tedy vezne potkove, se jo rozgÅeje i œe pšpasuje 
na kopto: jak jest dobra to œe pšybŸije Butryny Olsz, pšet vií×zdam fkrañæili koñom 
f potkùvi nove štole, bo na drogaô buúa Ÿelg× œlizgaŸica W, SWarm 159.  MK

podkowaæ «przybiæ podkowy do koñskich kopyt, podkuæ»: ôto ñe potkov×ú koñi, 
bañ¬e æaíško íeô×ú na ti œlizgaŸici W, SWarm 113; podkowany im. bier.: Malowana 
kolasecka, Podkowany kon psn, Kolb rp.  MK

podkowiak (Z + SWM II) Olsz; «gwóŸdŸ do przybijania podków, hufnal»: 
potkoìaºi, gvoŸ¬e do potkovuf Tomaszkowo Olsz.  MK

podkóweczka psn; hip: 1. «podkowa koñska» bl: Kiedym jecha³ do dzieweczki 
Brz¹ka³y mi podkóweczki psn IS XXXVIII 151; 2. «podkówka pod obcasem»: To cie 
[Janku] prose, zwolnä st¹paj, Podkoweckämi nie brz¹kaj psn Kêtrz 76, ü Podkóweczki 
dojcie ognia, Bo dziewczyna tego godna psn IS LXX 246.  DK

podkówka (lit) W, psn; 1. «pó³koliste, metalowe okucie chroni¹ce obcas»: Pod 
mojim napiêtkiem Podkówka ko³ace psn IS XLV 173; 2. «koñska podkowa»: na drodze 
bu³ lód, a kóñ niekowany. Podkówki by³y, ale sztole wykrancóne W, Stef OK 17.  MK

podkradaæ siê (P + lit) W; «zbli¿aæ siê ukradkiem, chy³kiem, skradaæ siê»: [ôúo-
p×k] nad Ÿeèoram potkr×d×ú œa do íedngo gbura na pl×ñe GryŸliny Olsz, Stef JPW 
13, gdy stado koni na polu siê pas³o, to jak one /poczu³y/ zwêszy³y ju¿ zdala ¿e wilk siê do 
nich podkrada, to zbi³y w kupa Dywity Olsz, P 4, 3.  MK

podkr¹caæ zob. podkrêcaæ.
podkrêcaæ (Z + lit) O Olsz Nidz; -kr¹- O Nidz; 1. «krêc¹c, zmieniaæ po³o¿enie, 

ustawienie czegoœ» O Nidz: pañi ma pravde, te šruby moÅna potkronca Kot Nidz; 
2. «krêc¹c, zwijaj¹c, kierowaæ ku górze» Olsz: tlo siê podœniechuw×³ ji podkrêc×³ sob-
zie swój krzaczasty sznurb×rt Tu³awki Olsz, KF.  MK

podkrêcenie forma rzeczownikowa czas. podkrêciæ w zn 1 bl, SWM IV s. 82.  AW
podkrêciæ (Z + lit) Olsz Mzach, psn; 1. «krêc¹c, zmieniæ po³o¿enie, ustawienie 

czegoœ; te¿: rozkrêciæ» Mzach: muŸo potkreñæ cyfke, bo tam taka cyfka jest i œrupka 
[o lampie naftowej] M¹cice Szcz; 2. «krêc¹c, zwijaj¹c, skierowaæ ku górze» Olsz 
i bl: Wszónde na kónika, Przypasze szabliczke, Podkrénce wónszyka, Pojode za Wis³e 
psn Stef II 19; podkrêcony im. bier. w zn 1: lampa œe dyñi jak za fest potkrencuna 
Jab³onka Nidz.  MK

*podkrêcuwaæ «krêc¹c, zwijaj¹c, kierowaæ ku górze»: ale tak co pšed ÞoúñeÞa ñe 
pasuje, bo üòn wonsa‹i ruô× i potkrencuje Bredynki Resz.  MK
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podkuæ (Z + lit) O Olsz Nidz Pisz i bl, psn; «w odniesieniu do konia: przybiæ mu 
do kopyt podkowy» O Olsz Nidz: to muœi juš kuña daæ potkuæ, bo s taºim kuñem ñe 
moÅe ôo¬iæ, co un na goúiô nogaô ôo¬i, ñi? Kajkowo O, UAM; podkuty 1. «wzmocnio-
ny od spodu jakimœ okuciem»: [sanie] Ÿelazm potkute, a bez Ÿelaza to bose D¹brówka 
Pisz, [...] swoimi butami podkutemi i cwekami obitemi GazOlsz XV 268; 2. «o koniu: 
maj¹cy na kopytach podkowy»: kuñe idu, a kuñe su èasm potkute Kajkowo O, UAM; 
3. «obity, ob³o¿ony metalem»: Ach mój mi³y bednarczyku £o co ja cia prosza Podkuj 
ty mnie koneweczka Co w ni woda nosza psn IS XXVI 99.  DK

podkuln¹æ «podtoczyæ»: potkulñií troôa bliÅi tan açkerek W, SWarm 114.  UDK
podkupka «pieni¹dze do przekupienia kogoœ, ³apówka»: Äle pruskie oficerzy Nä 

jego wolo przystäli, Podkupkie od niego bräli psn Kêtrz 94.  UDK
podkurzaæ «odurzaæ dymem, odymiaæ»: [przy podbieraniu miodu] potkuÅajo je 

tym dmem – dmadúo taºe jest Bia³a Piska.  DK
podkurzyæ; bêdzie podkurzone «odurza siê dymem, odymia siê»: bäñ¬e potkuÅòne 

pruônem – puôafka – to œä f pšèoúy dmuôo Gietrzwa³d Olsz.  DK
podkusiæ «skusiæ, nak³oniæ kogoœ do z³ego»: [diabe³] ôæaú go potkuœiæ, ale ñe 

potkuœiú Abla tlo Kajna Rudziska Szcz.  JS
podkuwaæ «w odniesieniu do konia: przybijaæ mu do kopyt podkowy»: nied×wno 

kona podkuw×³em, a ju¿ znowu jena podkowa mu ³odlecia³a Tu³awki Olsz, KF.  UDK
podlaæ 1. «dostarczyæ roœlinom odpowiedni¹ iloœæ wody»: weŸ giskanê ji podlej 

brukiew ji marchiew Tu³awki Olsz, KF; 2. «wlaæ p³yn na spód naczynia podczas przy-
gotowywania potrawy»: troške üoleju podleje na patele Pasym Szcz, UAM.  MK

podlataæ «pobiegaæ (obj. SWarm)»: vipuœæ ¬eæi na dvùr, ñeô troôa podl×taíù W, 
SWarm 114.  MK

*podlatywaæ «podfruwaæ, wzlatywaæ»: Ptoszki w góra podlatujó, Jezusozi przy-
spsiéwujó psn Stef III 118.  MK

podle (Z + P + lit) Olsz Szcz Gi¿ Pisz E³k i bl, psn; pole Gi¿; przyimek ³¹cz¹cy 
siê z G, tworzy wyra¿enia: 1. lokalizuj¹ce coœ w bezpoœrednim s¹siedztwie czegoœ 
«obok, ko³o, przy» Olsz Gi¿ Pisz E³k i bl: staú podle drìi moiô ôcònc otpocuñæ Hejdyk 
Pisz, co siê ci¹gn¹ podle strugi Skomack Wk E³k, PME XIX 125; 2. wskazuj¹ce na 
przeznaczenie czegoœ «na»: to lkarstfo, jak ma rur, to podle tego, my tu ruzne Ÿoúa 
zbŸeramy podle ruznyô ôorobuf £atana M³ Szcz.  MK

podlega zob. podelga.
podlegaæ «ulegaæ, poddawaæ siê»: Ìij×k muœi jej [gorza³ce] podlg×æ, G¬e òna ôce, 

muœi legaæ psn; üü «byæ przyporz¹dkowanym? dodanym?»: zòna, ttuú najpšut muìjiæ, 
a potem zòna podlega [odp. na pyt.: Jsn. ¿ona stolarza?] Wiêckowo Nidz.  MK

podlewaæ «dostarczaæ roœlinom odpowiedni¹ iloœæ wody» Tu³awki Olsz, KF.  MK
podleŸæ 1. «dostaæ siê, znaleŸæ siê gdzieœ, wejœæ»: Koszul – koszul – koszuleczka 

Trzy lata jek prano, Nie podlaz³aby wesz pod nia, Chocby podkowano psn Stef I 70, pra-
zie mi pod nogi podl×z Tu³awki Olsz, KF; 2. «pokonaæ drogê prowadz¹c¹ pod górê»: 
zag. nie podláza, nie podláza, ju¿ podláza! [poci¹g jad¹cy pod górê] psn Stef RD 42; 
3. «o cieœcie: urosn¹æ»: na blaôaô ºisa, co pyçka i muœi vyÅy pod¾iœæ tyn ô¾ip Purda 
Olsz.  MK, DK

podliza³a pejor «cz³owiek podlizuj¹cy siê, lizus (obj. SWarm)»: pšišet do ñego 
taki podliz×úa i viôf×l×ú go, íeki úùn íe dobri W, SWarm 114.  MK
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podliza³ek «przymilaj¹ce siê dziecko (obj. SWarm)»: takygo podliz×úka íek Iùzek 
to ôiba ñiôt ñe Ÿi¬×ú W, SWarm 114.  MK

podlizuwaæ siê (lit) Olsz; formê has³a powtórzono za KF; «schlebiaæ komuœ»: 
choæ siê tak guwernantce podlizujesz, to jenusz ³ostaniesz siedziæ, jek siê nie bêdziesz 
³uczu³ Tu³awki Olsz, KF.  MK

podlotek «dorastaj¹ca dziewczyna» Ulnowo O, SWM VIII s. 20.  MK
podlug zob. I. pod³ug.
podlugn¹æ; praet 1pl podlugnêlim; «napiæ siê alkoholu? popiæ?» Wykno Nidz. 

  MK
pod³awnik psn; «o psie»: zag. [...] Pod³awnik sie doziedziá³ I panu poziedá³ psn 

Stef RD 71.  MK
pod³aziæ «zjawiaæ siê nagle, podchodziæ»: co ty mnie tu zawdy pod³azisz pod nogi? 

Tu³awki Olsz, KF.  DK
pod³oga (Z + P + SWM I, II) OWM, psn; 1. «p³aska powierzchnia ograniczaj¹ca 

pomieszczenie od do³u, zwykle drewniana» OWM: podúoga z desku÷ t pido logr, 
a na te logr pido desºi Rzeck Resz, potm te mod zgnú, Åe un vjeôal s kunm do 
pokojòf i ruÅne lu¬e nel súabe podúog i œe úumal D³u¿ki O, UAM, dyvan – co œe kúa¬e 
na podúoge Dêbówko Szcz, to mu‡o ten rowek je ÷als, ÷alsowane desºi ÷ podúo¼e, 
w î‡aô £êgajny Olsz, vontorñiºi take šare to f sklepaô i pot podúogo take krotke, take bure 
Tyrowo O, na podúoèe wspœe [ziarno], druèe lu¬e spœò ÷ kast Krzy¿any Gi¿, [w chle-
wie] púot drewñane abo cmentowe i podúoga cmentowa albo ceglana Gawliki Wk 
Gi¿; üü «pod³o¿e»: pœijafºi v jeŸešÅe f taºeô trompºaô skorupovô, üòne œe pššypasovaúy 
tej podúo¼e, g¬e oñi by¾i Zgon Mr¹g; 2. «w wozie»: a) «gruba deska (lub kilka zbitych 
ze sob¹) stanowi¹ca dno, dennica» Mr¹g Pisz: na spòdek desºä do dúuèego voza, na 
krótºi to muŸim ºasta abo i podúoèa D¹brówka Pisz; b) «beleczka le¿¹ca bezpoœrednio 
na osi» O Pisz Olc: na rèuñe podúoga Kajkowo O; 3. a) «o wycieraczce»: podúoga pšed 
¬ìiÅe do noguf opèyœèaña St Kaletka Olsz; b) «o podk³adce»: podúoga, bo to podúoÅòne 
beñ¬e Wygoda Olsz.  MK

pod³o¿e «pozioma belka w wozie znajduj¹ca siê na tzw. skrêcie, nasad» Guty 
Ró¿yñskie Pisz, SWM II s. 27.  MK

pod³o¿enie forma rzeczownikowa czas. pod³o¿yæ w zn 1: œäjba do podúoŸeñò 
Próle Olsz.  MK

pod³o¿yæ (Z + lit) Olsz M, psn; imp 2pl pod³ó¿ta bl; 1. «umieœciæ coœ pod czymœ, 
od spodu» Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ i bl: fuœtulek, co pod noèi podúozæ Upa³ty Gi¿, to muŸi¾i 
potkúatka, podúoÅy¾i s Àilcu Stawiguda Olsz; üü «w odniesieniu do podeszwy lub ze-
lówki: przymocowaæ do spodu buta» Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k: tšeba podúozæ drugo po-
desfe D¹brówka Pisz, podesfe podúozyæ – naÅuñ¬iæ but Wyszembork Mr¹g; 2. «do³o¿yæ 
opa³u, podsycaj¹c ogieñ»: podúus jesce drefkuf, to e kave lepœi zagÅeje Nataæ Wk Nidz; 
pod³o¿ony im. bier. w zn 1: ý podúoga, bo to podúoÅòne beñ¬e Wygoda Olsz.  MK, DK

pod³o¿ysko «pozioma belka w wozie znajduj¹ca siê na tzw. skrêcie» Wejsuny 
Pisz.  MK

pod³ubaæ «spêdziæ pewien czas przy jakimœ ¿mudnym zajêciu»: pod³ubiê jesz-
cze trochê przy tym, bo m×m jeszcze czas Tu³awki Olsz, KF; pod³ubany «wydr¹¿ony, 
wy¿³obiony»: no tedy bndo dury poŸrcone do špriôu÷, tedy pšy¬e podúubano, tedy 
pšijdò nabŸite špriôi Œwignajno Wk Mr¹g.  MK
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pod³udzki «d³ugi? d³u¿szy?»: cepy: ¬rzak ten podúucºi i bŸijak Lisy Pisz.  MK
I. pod³ug (Z + P + lit) OWM i bl, psn; -dlu- O; przyimek ³¹cz¹cy siê z G, two-

rzy wyra¿enia: 1. okreœlaj¹ce, co ma wp³yw na czyjeœ postêpowanie, dzia³anie lub 
przebieg wydarzeñ b¹dŸ jest uwzglêdniane przy wykonywaniu jakiejœ czynnoœci WM: 
i pod³ug tego postêpowa³em i ¿y³em czy to na Warmji czy gdziekolwiek los mie pos³a³ 
Dywity Olsz, P 4, 44, úatºi œe pœib´ija podúuk dúugoœæi dekufºi M¹cice Szcz, ü úadñe 
œe tanowaúo podúuk tej melodyji Olecko; 2. oznaczaj¹ce przyczynê lub cel jakiegoœ 
przedsiêwziêcia W Nidz Mr¹g: ÷ Ìerse wojne ja jus ‹aú doœæ, a do wojska ñe poset 
podúuk ocu÷ Mr¹gowo, úoìek œe smuc podúuk tego, Åe ñe vipadúo tak, jek èúoìek 
milaú Klucznik Olsz, klatñik, satrñik – podúuk tego, co òn po fœaô jeŸ¬i, zera, co mu 
ted lu¬e noso Mr¹gowo, musisz jeszcze jiœæ do grob×rza pod³ug grobu Tu³awki Olsz, KF, 
waldaô [jest] podúuk tego, coby para na izba ñe œúa Purda Olsz; 3. wskazuj¹ce Ÿród³o in-
formacji lub opinii O Pisz: podúuk tej istorji to Mazury navet starše ñi Polaºi Ornowo O; 
4. wskazuj¹ce okolicznoœci, na podstawie których wyci¹gane s¹ jakieœ wnioski lub re-
alizowane s¹ okreœlone oczekiwania OW: to té¿ mi sia pod³ug tego zdaje, ¿e w tam roku 
³owocu bañdzie chmara i ká¿dy ³u¿yje W, Bar 83; 5. wskazuj¹ce cechê, ze wzglêdu na 
któr¹ coœ jest rozpatrywane b¹dŸ podstawê rozliczeñ: podúuk mñary to byú koÅec ròvn, 
ale podúug vaèi to ñe, bo koÅec Åyta vaÅyú èteÅ¬eœæi ºil, pšañica p¸añ¬eœont Gietrzwa³d 
Olsz, ¿yczê wama dobrego rozrachunku z financamtem pod³ug marki z³otej, któr¹ nama 
w Berlinie ju¿ zapowiadaj¹ GazOlsz XV 170; 6. wskazuj¹ce podstawê porównania: 
marèarina, a wglïÑdaúo podúuk masúa Skop Gi¿.  KS, DK

II. pod³ug «wzd³u¿»: a) w u¿. przys³ówkowym: murúata to co insygo, lezy tak 
podúuk, a baúºi tak popšc Paprotki Gi¿; b) w u¿. przyimkowym: ten Ÿetš podúuk 
jeŸora gn×ú go Jagodne Pisz.  DK

pod³ugactwo «o falbance na dole fartucha?» Zdory Pisz.  KS
pod³ugaty (Z) Mr¹g Gi¿; «wyd³u¿ony, pod³u¿ny»: [muranki] taºe æenºawe 

podúuèate, ale smacne Szymonki Gi¿.  KS
pod³ugowato «pod³u¿nie»: tak wišÅñento kole syi kañæasto abo okruçgúo, abo 

podúugowato Or³owo Gi¿.  KS
pod³ugowaty (Z + lit + SWM IX, X, PorJ 61) O Olsz M; «wyd³u¿ony, pod³u¿ny; 

owalny»: ¬eza to je okròçgúa, kortko podúugowate Jedwabno Nidz, šalk to jest podúu-
gowaty, a ôustºä to šterykanæasta Or³owo Gi¿; üopaúka – podúugovata taka tyneèka 
pleæòna, s koÅñi sosnovyô Gietrzwa³d Olsz; por. pod³ugaty.  KS

pod³u¿ (Z + SWM IX, PorJ 62) OWM, psn; 1. «wzd³u¿; w kierunku d³ugoœci» 
O Olsz M i bl: dúuÅovaæ, podúuÅovaæ – podúuÅ i¬e, jak üorane je Nidzica, SWM IX s. 86, 
maúe brònºi i tšeba ñe popšec i ñe podúuš, tylo tak kšivo muœi brònovaæ, co œe to Åitko 
dobÅe zaplñi Pianki Pisz, f  šèañe zavd baúk – popšc i podúus Szyba E³k, ü w u¿. przy-
imkowym podúus skbò÷ – podúus skbò÷ be¬em dúuzowaæ Konopki Wk Gi¿; 2. przym. 
ndm.? «cechuj¹cy siê d³ugoœci¹, wyd³u¿ony (w opozycji do czegoœ szerokiego)»: droèa 
jest podúus, a goœæiñec jest poseš Rybno Mr¹g; na pod³u¿ (SWM IX, PorJ 62) OWM, 
w pod³u¿ (Z) O Szcz Pisz; «wzd³u¿; w kierunku d³ugoœci»: duú vkopœe œe i poúoz 
taºi baúek na podúus [-s, sic!] O, PorJ 62, 249, f popšek to je na dobÅe pobrònovane, 
a f podúus to tylo podúuzovane, to vedúuk tego, co Ÿe¾isko zèiñe Kobu³ty Szcz.  DK

pod³u¿aæ (Z) Szcz Pisz; «zwiêkszaæ d³ugoœæ czegoœ, przed³u¿aæ»: rozwòrko wòs 
podúuzaæ M¹cice Szcz.  KS
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pod³u¿k (Z) O; «o kierunku bronowania: wzd³u¿ skib»: ñe muœi brònovaæ po-
dúušk jak kartofle su sa¼òne, (i)no muœi popšk bronovaæ, ale ñigd ñe podúušk 
Kajkowo O, UAM.  DK

pod³u¿ka (Z + SWM IX) Olsz Szcz Gi¿; «rodzaj brony»: brona taka, podúuška, 
òna drewnann× byúa, taºe dúuèe droçèi buúy i cynºi Wipsowo Olsz, podúusºi to so 
bròny f podúuÅ brònujo Kobu³ty Szcz.  DK

pod³u¿ki (SWM IX) O Mr¹g Gi¿; «o kierunku bronowania: wzd³u¿ skib».  DK
pod³u¿kowaæ (lit + SWM IX) O Mr¹g; «pobronowaæ wzd³u¿ skib, te¿ ndk.?». 

  KS
pod³u¿ny (Z + P + lit) WMzach Mr¹g Gi¿ Pisz: Gpl -ech Olsz; 1. «ci¹gn¹cy 

siê wzd³u¿, nie poprzeczny» WMzach Gi¿ Pisz: piîe jee jedn rmštk, to jest tak 
poduÅny na murúae Stryjewo Resz, poduzna æana, pedna abo tylna Skorupki Gi¿, 
do bròny to baúcºi, popšcny baúck i podúuzny baúck Orzysz Pisz; 2. «maj¹cy 
wyd³u¿ony kszta³t» Resz Szcz Mr¹g Pisz: opaúka to je podúuzny jakby koš – do koñi 
Kobu³ty Szcz, uklejºi taºe podúuzne rpºi Polska Wieœ Mr¹g.  DK

pod³u¿owaæ (Z + lit + SWM IX) OWM; «pobronowaæ wzd³u¿ skib, te¿ ndk.?» 
OWM: podúuÅowaæ – podúuš i¬e jak üorane je Nidzica, n×put podúuÞuje a potm 
kòn peÞre to popekuje Bredynki Resz, podúuzovaú pšet œvm, zapopššykovaú i do-
bra Waplewo O, podúuÅuje e i popšecuje e So³tmany Wêg; pod³u¿owany (Z) Resz 
Mzach Wêg Gi¿; Nsg -o Mzach Wêg Gi¿, -e Resz Szcz, praet z podm. uogóln. ze 
s³p. Mzach Gi¿, bez s³p. Resz Wêg; im. bier.: f popšek to je na dobÅe pobrònovane, 
a f podúus to tylo podúuzovane, to vedúuk tego co Ÿe¾isko zèiñe Kobu³ty Szcz, ý jek by¬e 
poœano to by¬e tys podúuzowano Spytkowo Gi¿.  KS

pod³u¿owanie forma rzeczownikowa czas. pod³u¿owaæ Zabrodzie Resz, SWM 
IX s. 88.  KS

pod³u¿yæ (Z + lit + SWM II, IX, SWMo) OWMzach Gi¿ Pisz E³k; inf -éæ Pisz 
E³k, fut 1pl pod³u¿ym Pisz; 1. «zwiêkszyæ d³ugoœæ czegoœ, wyd³u¿yæ» OWMzach 
Pisz E³k: podúuÅym vus i skruæim vus D¹brówka Pisz, ten kitel d×m sobzie pod³u¿yæ 
Tu³awki Olsz, KF; 2. «przed³u¿yæ czas trwania czegoœ; te¿: prolongowaæ?» W Gi¿: 
Pan Buk mu podúuzú tgo zæo Rybical Gi¿, pòdê do Grumacki Rady Narodowy, 
mo¿e mi to pod³u¿¹ Tu³awki Olsz, KF; 3. «pobronowaæ wzd³u¿ skib»: podúuÅyæ pšet 
œevem, bronovaæ popšyk po œeìe Przykop (N) Olsz, SWM IX s. 86; pod³u¿yæ w u¿. 
rzeczownikowym w zn 1: rozvòrka je do podúuÞiæ voza Gutkowo Olsz; pod³u¿ony 
im. bier. w zn 1: jest púuk, co ma otkúadñice podúuÅono dwa do tšeô šèb¾i, do g¾iny 
orañ× Wygoda Olsz, ý [wóz] bñ¬e roœæïçgñêÑt, rozvòrka pšy¬e ted f te klsce i ted 
bêñ¬e podúuzony Szczytno.  KS

pod³y (Z + P) Olsz Mzach, psn; 1. «bêd¹cy w z³ym gatunku, w z³ym stanie, li-
chy» Olsz Mzach i bl: jirôa – podúo skòra Purda Olsz, skoúa jest Ÿeçksa ñis taºi maúy 
budynek podlejsy Piasutno Szcz; 2. «niegodziwy, nikczemny»: Olsz i bl: Pod³y kochan-
ku, tyœ mnie przysiêga³, Ze kochasz mnie; A teraz z inn¹ kochank¹ ty ¿yjesz, Z mojego 
losu ty naœmiewasz siê psn IS XXXVII 140.  DK

podmajstrzy (P) Szcz; «pomocnik majstra»: podmajstrzy mie bra³ na lekcje ucze-
nia dobrze mowiec i pisaæ i resunki robiec Klon Szcz, P 5, 13.  UDK

podmaœlaæ «powiadaæ komuœ przyjemne s³owa, ¿eby pozyskaæ jego ¿yczliwoœæ 
(obj. SWarm)»: èi markov×ú-eœ, íek Valter šandaroŸi podmaœl×ú? W, SWarm 114.  UDK
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podmaœliæ «powiedzieæ komuœ przyjemne s³owa, ¿eby pozyskaæ jego ¿yczliwoœæ» 
W, SWarm 114.  UDK

podmistrz (P) Szcz; «pomocnik majstra»: tam siê dosta³em jako za podmistrza 
murarskiego do pracy Klon Szcz, P 5, 18.  UDK

podmitrê¿yæ (lit) W; «oderwaæ na chwilê od pracy lub innego zajêcia, zabraæ 
komuœ trochê czasu (obj. SWarm)»: íek úor×ú-am pši Paltií×novi grañici, pšišet do 
mñe Vorñ×k i troôa ma podmitraíÅuú W, SWarm 114.  UDK

podmitrê¿yæ siê «oderwaæ siê na chwilê od pracy lub innego zajêcia, straciæ 
trochê czasu»: troôa œa podmitraíÅuúam, bo pšišúa do mñe Vognerka i poŸeduvaúa mi 
úo veselu na Mazuraô W, SWarm 114.  UDK

podmoczyæ «zmiêkczyæ s³omê lnian¹ przez moczenie» bl, SWM IV s. 25.  UDK
pod modê zob. moda.
podmok³y ogp: grunt podmokú – co mokr× Ÿemña búa Ostróda.  DK
podmokn¹æ «o lnie: nasi¹kn¹æ wod¹, zmiêkn¹æ wskutek namoczenia»: 

podmokñe, ÷tedy go œæe¾iæ tšeba Cybulki Gi¿.  UDK
podmówiæ «w z³ych intencjach pobudziæ kogoœ do dzia³ania»: g¬e üobacy¾i úadno 

üobore, on ‹i¾icje podmuŸiú M¹cice Szcz.  ZS
podmuchaæ «dmuchn¹æ kilka razy»: trzeba podmuchaæ to siê ³ogieñ prêdzy rozp×li 

Tu³awki Olsz, KF.  DK
podmurowaæ (Z) Pisz; poœw. tylko im. bier.; «umocniæ murem, obmurowaæ»: 

fundamnt, to ºedy podmurovany Lisaki Pisz, ý bñ¬e tylo fele kšne podmurovano, ñe 
bñ¬e fundament, tylo na Ÿm kañeñuf œe nakúa¬e ib.  UDK

podmurówka «murowana podstawa budynku»: ÷šstko ÷undament, podmuru÷
ka – to co œe na ÷undamenæe buduje Babiêta Mr¹g, Reski spšaçgnùú œa z Berantam 
i voŸi ve dva koñe cegúa do podmurùfki W, SWarm 148.  UDK

podmykaæ «podsuwaæ pod coœ, przybli¿aæ do czegoœ» W, SWarm 114.  DK
podmykaæ siê «przysuwaæ siê, posuwaæ siê nieco» W, SWarm 114.  DK
podniebie (Z + lit + SWM VI, SWMa, SWMp) OWM i bl; 1. «sklepienie w pie-

cu chlebowym» OM: Ìekarñik – podñebŸe, welbunek, ¬‡irºi, ôart Róklas Szcz, 
wsoko to podñebŸe, a nsko otspòdek ot pœekarñika Bogaczewo Gi¿, podñebŸe – 
tak, ale inaèej teœ to deka f pecu Tyrowo O; 2. «rodzaj baldachimu nad ³ó¿kiem» 
O Gi¿ E³k Olc: úuško s podñeem i byúy taºe furanºi i u gury byúo taºe, co muk 
coœ poúoÞiæ Pietrzwa³d O; 3. anat. «podniebienie» OWM: podneb´e jest f gemb´e 
Or³owo Gi¿, podñebŸe – za zemba‹i Gardyny Nidz; 4. «sklepienie niebieskie, 
niebo» O Olsz Nidz Gi¿.  UDK

podniebienie «rodzaj baldachimu nad ³ó¿kiem»: [...] wypada wspomnieæ o du¿em 
³o¿u gospodarza z „podniebieniem” a w kiermas przystrojonem gustownie nowemi firan-
kami W, Bar 37.  DK

podniebio (SWMa) Olsz Szcz Mr¹g, podniebo (SWM VI, SWMa) W Nidz Mr¹g; 
1. podniebio, podniebo anat. «podniebienie» WMzach Mr¹g; 2. podniebo «sklepienie 
niebieskie» Klebark Wk Olsz, SWM VI s. 8.  UDK, DK

podnieciæ lit bl, SWMp bl; «rozpaliæ, roznieciæ».  KS
podniesienie «wyprowadzenie z niekorzystnej sytuacji, wydŸwigniêcie, odbudo-

wa»: stolarñi ñi ma z×dnj; toze samo mularñòf tšeba; to b búo nagorse, te podñeœiñe 
tj caúj Goúdap¸i Go³dap, UAM.  JZ
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podnieœæ (Z + P + lit) OWM, psn; imp 2pl podnieœta bl, praet 1sg ja podniós³ 
bl, podniósem Wêg; 1. «przesun¹æ w górê, wznieœæ, skierowaæ ku górze» OWM: to 
je f pššotku tak do stalovaña, to ked podñeœe to mñaúko, a ked spuœæi, to moze gúem-
boko [oraæ] Kobu³ty Szcz, to my to ñe¾im takò gotovò æer¾ice podñeœæ i tedy fsa¬æ 
len i tak tšæ Kwik Pisz, jak ten rejtpejè podñus do gur, tak tedy un krul vder temu 
majantkaÅoìi ten rejtpejè i tedy krul majankaÅoìi daú rejtpejèem Pokrzywy Olsz, ºeby 
ñe podñòs reçºi, to dostaú po mor¬e tak, co uœ ‹aú doœæ Nidzica, dopœru gdi œa úode-
zvoú, podñòs Lorek gúova Sz¹bruk Olsz, KN III 214; 2. «podj¹æ coœ z ziemi; dŸwign¹æ, 
unieœæ, w odniesieniu do cz³owieka te¿: pomóc wstaæ» OW Szcz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz 
i bl: jak ‹ úyška na Ÿeñe upadñe, to ty podñeœ mojo úyske Borki Wielbarskie Szcz, 
£obalili ³ocet z banio, £obalili nie podnieœli psn IS XXXV 133, œe go [len] podñeœe 
i postaŸi ÷ taºe pupºi Popowo Salêckie Mr¹g, w Ÿeñi wontorñiºi, co g¬e mokro, tnka 
stoi, a œe podñeœe to peú[n]o carne, a majo jaúe bÅuœa Ryn Gi¿, taki srala ñe podñeœe 
æi tygo æaíÅ×ru W, SWarm 148, wtem mie podnieszli jeden szandarm i agent tajny i pro-
wadzieli mie do ratusza do wiêznia Klon Szcz, P 5, 36; 3. «rozwin¹æ, doprowadziæ 
do wzrostu»: podñusem to gñazdo moje, podñusem wyzej – p¸eñ¬eœont i tši morèi pš 
mojem ro¾i naskupywaú Dobry Lasek Mr¹g; podniesiony (Z) Mr¹g Gi¿ Pisz E³k; 
im. bier.: 1. w zn 1 Mr¹g Pisz E³k: artyk – podñeœuny dek Laski Wk E³k, ý [rama] 
÷ tem pœibŸijoku œe¬i, üuna ben¬e podñesuna Wojnowo Mr¹g; 2. w zn 2 Mr¹g Gi¿: ted 
na rzsko byú rospoœæerany, a potem v zat podñeœuny  f snopºi poŸonzany Rybno Mr¹g; 
3. w zn 3: ôodovle maju bæ podñeœòne, bo ´i¬im nase panstfo potšebuje Ÿele od tgo 
Åfca Bia³a Piska, UAM.  JZ

podnieœæ siê (Z + lit) W Gi¿ i bl; imp 1pl podnieœwa siê bl; 1. «przyj¹æ pozycjê 
stoj¹c¹, wstaæ» W i bl: to podnieœwa sie do modlitewki bl, Ma³ III 141, to tak× grub× 
rebeka, sama s kšesúa œa podñyœæ ñi moÅe W, SWarm 133; 2. «zostaæ przesuniêtym ku 
górze»: zapatºa co œe tak dúab´i, nadúab´i œe i œe often podñeœe Konopki Wk Gi¿.  MK

podnioska (Z) Gi¿, podnoska (Z) Mr¹g; 1. «o wzroœcie, postêpie, te¿ iron.?» 
Gi¿: zajel tle lasòf, tle majontkof dobrej ro¾i – to jest podñoska Siedliska Gi¿; 2. «uro-
czyste zawieszenie na stawianym budynku wianka lub bukietu na znak koñczenia 
robót» Mr¹g Gi¿: podñosºa to ÷ted take bale wzwa¾i jak stodoúe budowa¾i abo dòm 
U¿ranki Gi¿.  MK

podnoga «peda³ w ró¿nych urz¹dzeniach»: a) «w ko³owrotku» Jeleniewo Szcz, 
SWM IV s. 78; b) «w warsztacie tkackim» Lamkowo Olsz, SWM IV s. 136.  MK

podnosek (Z + SWM X) Olsz Mr¹g; «ma³a czworoboczna sieæ rybacka rozpiêta 
na dwóch skrzy¿owanych pa³¹kach, zawieszona na d³ugim trzonku, podrywka»: 
podnòska to uzyvajò vêÑtºašÅe, ºedy vyjadò do zfca Zgon Mr¹g.  MK

pod nosem zob. nos.
podnosiæ (Z + P + lit) W Szcz Gi¿ Pisz i bl, psn; praes 1pl podnosim Olsz, praet 

1pl podnosilim Pisz; 1. «przesuwaæ w górê, wznosiæ, kierowaæ, zwracaæ ku górze» 
W Szcz Gi¿ Pisz i bl: papšca – Åelazn bolec ot spotka, muk kamñeñ podnoœiæ i spušèaæ 
GryŸliny Olsz, ô×k co œe oèñ rozèarñuje i co œe ñm krçèi podnoœi Pogorzel Wk Pisz, 
mie wo³a do szebie, podnosy rêkê do mie i mowi, ze mie aresztuje Klon Szcz, P 5, 36, 
ü pseny ôlep to muœi droz¼e ñeæ, a ztovy no to ºisa, bo jest ta moc, to tak do gòry podnoœi 
Paprotki Gi¿, ü Skoro skowronek zag³osi Gbur z bar³ogu ³eb podnosi psn IS XVII 482, 
ü przen co ³on tak gúowe podnosi, jek by bu³ zielgi p×n Tu³awki Olsz, KF, ~ Z p³acem 
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podnose syrce Ku jasnymu domowi twymu psn IS I 454, ja bidna sierotka Z p³acem g³os 
podnose, A was mnili chrzeœcijanie O wys³uchanie prose ib XX 482; 2. «podejmowaæ 
z ziemi, dŸwigaæ, w odniesieniu do cz³owieka lub zwierzêcia te¿: pomagaæ wstaæ» 
Olsz Szcz Pisz i bl: ³on s×m ten worek podnosiu³ ji s×m sobzie zad×³ na plecy Tu³awki 
Olsz, KF, dostañe lepše jedúo, co znu÷ dostañe lepša moc, coby muk te kúody podnoœiæ 
N Kaletka Olsz, tam ja pšisúa do pañenæi, to ten cúojek me podnoœuú Szczytno, Ja 
krowê podnosê, Ona miê siê wali psn, Wis³a III 580.  MK

podnosiæ siê (Z + lit) W Pisz, psn; 1. «byæ przesuniêtym w górê; wznosiæ siê, 
o wodzie: wzbieraæ» W Pisz i bl: podnoŸe – jeno nogo pšedepe tu i œe podnoo Rzeck 
Resz, jek œnieg staj×³, woda w rozie siê podnosi Tu³awki Olsz, KF, ü Matka becy, nie 
rozg³osi, Co sie Kasi brzuch podnosi psn IS DXCVIII-XVIII 70; 2. «przyjmowaæ 
pozycjê stoj¹c¹, wstawaæ» Olsz: a majster œe¬i na œæšce i œe podnoœi i stçko Gietrzwa³d 
Olsz; 3. «rozwijaæ siê, osi¹gaæ wy¿szy poziom» Pisz: ºedyœ esce tle lu¬i na tj Ÿe‹i ñe 
búo, teras œe Ÿ‹ja podnoœi i naròt ´nc dorasta, pšrasta Bia³a Piska, UAM, i ta nasa 
taôñiºa zafse ´nc, ´nc œe podnoœiúa, co zafse lepœij, lep¸j, tak daleko, as vsúo na te 
novoceœne main ib.  MK

podnoska zob. podnioska.
podnoszenie (Z) Nidz Gi¿ E³k; forma rzeczownikowa czas. podnosiæ w zn 1: 

¸ebel do podnošeña i üopušèaña Skop Gi¿, šruba do podnošeña knota Nataæ Wk 
Nidz.  MK

podno¿e zob. podnó¿e.
podnó¿e (Z + P + lit + SWM IV, Kult MW HMK) OW Szcz i bl, psn; -no¿- 

OW Szcz; czasem pl «miejsce u podstawy wzniesienia» Olsz i bl: a¿ tu naraz, a by³o 
to ju¿ prawie u podno¿a góry, huknê³a beczka o du¿y kamien Dywity Olsz, P 4, 18; 
podnó¿e (Z + lit + SWM IV, Kult MW HMK) OW Szcz i bl; «peda³y w warsztacie 
tkackim»: potem pšiŸuzali na maúi n×vùí na dole i pšiŸùzali provùskami podnùÅe do 
mñiæ×kùf, i to buúa postava Br¹swa³d Olsz, KN III 211, podnoŸe jeno nogo pedepe 
tu i œe podnoo Rzeck Resz; por. pono¿e.  MK, DK

podnó¿ek «jedna z dwu ¿elaznych czêœci p³uga» Du³y Olc, KN I 315.  MK
podnó¿ka (Z + SWMsd) Olsz Gi¿ E³k; 1. «niski sto³eczek do oparcia stóp» Olsz 

E³k; 2. «o zelówce»: beñ¬e podnusºa podita [odp. na pyt. kwest.] Ryn Gi¿.  MK
podnó¿ki «peda³y w warsztacie tkackim» Rumy Szcz, SWM IV s. 137.  MK
podoba (Z + lit) OWMzach Gi¿ Pisz; 1. tylko w wyra¿eniach przyimkowych 

«podobieñstwo» OWMzach: oœuú na podòbe kòña N Wieœ Ostródzka, ôusteck na 
podobe šala, tera maúo nošu Ramsowo Olsz, bce jajuska to Ÿaruska taºe pstre Ÿiœaúy 
na podobe pluskfòf, to tag drzaúo Szczytno, ü zdranka na podoe púoæièºi, tlo èerwona 
Purda Olsz; 2. «postaæ, wygl¹d, kszta³t» O Olsz Nidz Pisz: [lewkonie] to w ogro¬e, 
majo podobe zgoúa jak te [lwie pyszczki] NiedŸwiedzi Róg Pisz, ü potam tak œe skron-
ca taka osnowa, tak na podoba warkoè Purda Olsz, ü potem byúo lucerne, to taºe zoúte 
kœatusºi, a taºe ¾istecºi jak koñicyny f podoe Zgni³ocha Nidz; na podobê (Z) O Olsz 
Gi¿; 1. «podobnie» lok. jw.: koŸoú, koza; leœne to tylko pšelatujo bez droèi; tak bru-
natno wglunda, jeleñ tš tak na podoba wglònda Gietrzwa³d Olsz, baveúñanºi to na 
podobe jäk rcºi Turówko O; 2. «odpowiednio?»: jeden [kolêdnik] to ma taºi i, co 
dobÅe paçka, a jeden to ma na podobe zrobŸonego koña, ale fšistko bŸaue, tilko masºi 
Butryny Olsz.  KS, DK
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podobaæ siê (Z + P + lit) OWM i bl, psn; 1. «zyskiwaæ akceptacjê, zas³ugiwaæ na 
pozytywn¹ ocenê, czyniæ zadoœæ czyimœ oczekiwaniom, te¿ impers» OWMzach Gi¿ 
Pisz E³k i bl: mñe œe podobaúo taºe prañe, csæulecko búo Ryn Gi¿, œe ñi podobaúo 
iœæ za ºelnera Bia³a Piska, UAM, do sfoji prac, ktura ‹je œe bar¼o dobÅe podobaúa ib, 
trudno ñi vsúo, bo znuf to muœaúem rojiæ, co ñe œe ñe podobaúo ib, ale to Å‹osúo 
œe ñe bar¼o ñe podobaúo, bo za Ÿele do œe¬eña búo ib, na drodze koœcielny pytá sia 
siójsiádka, jek sia ji tan nowy ch³op podobá i jek z niam œwatuje W, Stef OK 44, ü fraz 
coœ siê komuœ podoba Resz Nidz, jak siê komuœ podoba «bez ograniczeñ, swobodnie»: 
jee po‡je¬aú, ze moze jedno Åec z majentku wbraæ soje, co ji œe podoba Gardyny 
Nidz, jek œe kòmu podoba, c sroke zagun, c duze [odp. na pyt. kwest.] Szczytno; 
üü «odpowiadaæ sobie nawzajem»: zapoznali siê i podobali siê, wtenczas siê rodzie-
ce zeszli i radzieli co dac na nowe gospodarstwo Klon Szcz, P 5, 63; 2. «wydawaæ siê 
³adnym, mi³ym, wywo³ywaæ przyjemne wra¿enie, zachwycaæ, te¿ impers» Olsz Gi¿ 
Pisz Olc i bl: Podoba³a my sia Ta psiankno dziéwczyna psn Stef I 87, úòna zaæòúa 
ôoÇè po fsistkô íizbaô, fšnÇe íi še podobaúo, bo fšnÇe buúo peúno bogastfa Leszno 
Olsz, Stef JPW 74, bar¼o lu¬e ‹i œe podoba¾i, ñi moèe muŸiæ Olecko; 3. «byæ podob-
nym»: podobaæ siê na kogo bl, Wis³a III 88.  KS

podobiadek (Z + SWMp) OMzach, Kult MW HK; «posi³ek spo¿ywany przed 
po³udniem, drugie œniadanie»: rano frštik, a po frštiku to podobŸadek – nojŸincy tako 
na puú ¬eœeñæ, obŸat – o dvunosty Szyldak O.  MK

podobieñstwo ogp: j× nie zidzê z×dnego podobzienstwa mnêdzy w×ma Tu³awki 
Olsz, KF.  DK

podobnie (Z + P) Olsz Mzach; 1. «niby, podobno» Mzach: ôo¬iú do skoúy 
podobñe, ale kartºi s kœëzek vyryvaú i muìi, Åe ñe ìe, co nauèyæelka nadaje Œciêciel 
Szcz; 2. «w ten sam sposób, analogicznie» Olsz Nidz: ¬næork podobñe jes uskowan 
jak zak Zgni³ocha Nidz.  MK

podobnie¿ «prawdopodobnie, podobno»: tu jest taºi usypany waú za wœo 
i podobñeš ot tego waúu nazywa œe Waúy Wa³y Nidz.  MK

podobno (Z + P + lit) Olsz Nidz, psn; «jakoby, zdaje siê»: podobno mia³a umieæ 
po niemiecku Dywity Olsz, P 4, 50, vesoúo ¬efèynka, teras podobno bes pracy Sprêcowo 
Olsz, podobno ³oni sie najrz¹; mo¿e z tego d× wesele Tu³awki Olsz, KF.  MK

podobny (Z + P + lit) OWM, psn; Nsg n -o Nidz; 1. «przypominaj¹cy coœ lub 
kogoœ, maj¹cy jakieœ cechy wspólne z czymœ, kimœ» OWM: naszá gádka jest podobná 
do ty, co Œl¹záczka mia³a W, Bar 79, koñ zre a krova je, bo krova je do èúojeka podobno 
Pluski Olsz, bo cúoŸek ºedy zú, to jest podobn djabúoŸu Paprotki Gi¿, jest podobna 
na šèubúa i podobna na üokònka Pasym Szcz, UAM; 2. «tego samego typu, rodzaju» 
Olsz Szcz Mr¹g Gi¿: ale juz widziê u tego agenta podobnie fotografie, ale nie by³y tak 
wyraznie Klon Szcz, P 5, 53, a pomimo takiech i podobnych groŸb by³o w Skaiwotach 
97 g³osów za Polsk¹ Dywity Olsz, P 4, 40; 3. «mog¹cy siê podobaæ, ³adny»: to by³o 
na niem anno³ek, podobny wyrob ze wosku, ma³e take dziec¹tko, a 4 mêsze po boku 
w kwiatach malowanych Klon Szcz, P 5, 63.  MK, DK

po dobremu zob. dobry.
po dobroci zob. dobroæ.
podoficer (Z + P) Szcz Gi¿, lit bl; ogp: j× ñe buúm oficer añi podoficer, buúem 

otpuscòny do rezarv za obergefrejter, stars ôúop, stars zolñeš Ryn Gi¿.  MK
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podogonek «pas w uprzê¿y przechodz¹cy wzd³u¿ grzbietu konia, zakoñczony 
pêtl¹ na ogon» Bogaczewo Gi¿, SWM II s. 68.  MK

podogonica «pas w uprzê¿y przechodz¹cy wzd³u¿ grzbietu konia, zakoñczony 
pêtl¹ na ogon» bl, SWM II s. 68.  MK

podogonie (Z) Olsz, SWM II, Kult MW RD; «pas w uprzê¿y przechodz¹cy 
wzd³u¿ grzbietu konia, zakoñczony pêtl¹ na ogon».  MK

podogoniec (Z + SWM II) OMzach; «pas w uprzê¿y przechodz¹cy wzd³u¿ 
grzbietu konia, zakoñczony pêtl¹ na ogon».  MK

podogonnik (SWM II) Nidz Pisz; «pas w uprzê¿y przechodz¹cy wzd³u¿ grzbietu 
konia, zakoñczony pêtl¹ na ogon».  MK

podoiæ «w odniesieniu do wielu krów: wydoiæ»: Φstañze ¬÷ce, ÷stañze, iæ poduj 
te krow Coœ ‹i nazg×ñaúa do mojij obor psn.  MK

po dojcz zob. dojcz.
podole «nizina, dolina» bl, Kolb 611.  MK
podolewaæ «nalaæ ponownie kilku osobom»: ju¿ ni mogê w×ma ziêcy podolewaæ, 

bo ju¿ nic ni ma Tu³awki Olsz, KF.  MK
podoliæ siê impers «o pomyœlnym obrocie spraw» Imionki Olc.  DK
podo³aæ (Z + lit) W i bl; «sprostaæ czemuœ, poradziæ sobie z czymœ»: ñe moÅe 

ñiô tgo wtšmaæ – ñeô je wymñar [podatku] naleÅity, ale taºi wymñar, co moÅe koÅdy 
podoúaæ Skajboty Olsz.  MK

podorabiaæ siê ogp: bogate ñasto, bo œe podorabŸa¾i tutaj Bartki Nidz.  MK, DK
podoraæ (Z + lit) OWMzach Mr¹g Wêg, SWM IX; fut 1pl podorzewa Olsz; 

1. «w odniesieniu do gleby: zoraæ p³ytko, zwykle wstêpnie» OMzach Mr¹g Wêg Gi¿ 
i bl (SWM podaje wspóln¹ lokalizacjê: podoraæ, podorywaæ Resz Nidz Mr¹g Gi¿ 
Olc): do kartofl to tšeba rolu na jeœñi podoraæ, puŸñi œe brunuje, na Ÿosne gnòj v´eŸe 
Jedwabno Nidz, UAM, rÅno taleÅa‹i potem ñaluôno podoÅo, œelujo Pustniki Mr¹g; 
2. «w odniesieniu do nawozu: woraæ, przyoraæ» OW: lupinê nie bêdziewa zbzieraæ, tlo 
pod³orzewa Tu³awki Olsz, KF; podorany (Z) Mzach Wêg Gi¿; Nsg n -e Szcz, -o Wêg 
Gi¿; im. bier. w zn 1: rzysko to bñ¬e podorane Szczytno.  MK

podoranie (Z) Szcz, SWM IX; forma rzeczownikowa czas. podoraæ w zn 1: 
po podüorañu to bñ¬e ted pobrònowane, pogúa¬òno, co te kêÐp porostúukujo 
Szczytno.  MK

podorka (Z + SWM IX) Nidz E³k; -ór- Nidz; «p³ytka orka, zwykle wstêpna»: 
sprznowan bn¬e i podurka bn¬e rob´une Róg Nidz.  MK

podorówka «p³ytka orka po ¿niwach»: podüorufºe tšeba zrobŸiæ [odp. na pyt. 
kwest.] Pogubie Tylne Pisz.  DK

podorywaæ (Z) O Szcz, SWM IX (tu wspólna lokalizacja: podoraæ, podorywaæ 
Resz Nidz Mr¹g Gi¿ Olc); fut 1sg bêdê podorywa³ O; «oraæ p³ytko, zwykle wstêpnie»: 
jäk œe na druèi rok pœeršo trave skoœi, to œe muvŸi: tero bnde ugur podorv×ú N Wieœ 
Ostródzka.  MK

podorywka (Z + lit + SWM IX, Kult MW JW) O Olsz M; podryw- O; 1. «p³ytka 
orka, zwykle wstêpna» O Olsz Mzach Gi¿ Pisz E³k: podorfka to zaras po Åñivaô to 
‹jaúko orane Sz¹bruk Olsz, po znvaô pltkuje a gúemboko podorfka na zboze Gawliki 
Wk Gi¿, napœervuj to podoryfºa, a potym oŸemºi do œeño Paprotki Gi¿; 2. «o obra-
dlaniu ziemniaków» Mr¹g Pisz: pobrunowaæ, podúuzowaæ, co te Ÿe¾isko pow¬era, jek 



163podpiæ 

wzñijdo to jesce ras popšc muœi, potem tšeba ñaluôno podüor÷ko popšeôo¬iæ, p¸ersa 
üobüor÷ka Zgon Mr¹g; 3. «o polu wstêpnie zaoranym»: podorywkê zoraæ G³odowo 
Pisz, SWM IX s. 55.  MK, DK

podórka zob. podorka.
podpach, podpacha (Z + SWMa) OWM, lit bl; m Nidz, f OWMzach Mr¹g Gi¿ 

Olc i bl, zapisy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg O Olsz Szcz Gi¿ Pisz E³k; «pacha».  KS
pod pachê zob. pacha.
podpadaæ; poœw. tylko im. wsp. odm.; «zwracaæ czyj¹œ uwagê»: Jest jednak 

podpadaj¹ce Jak spisano te zaj¹ce psn IS XXVI 99.  JZ
podpalacz ogp: stali sie z nich rabusie nawet podpalacze i zbojce Dywity Olsz, P 4, 

52.  KS
podpaliæ (Z + P + lit) W Szcz; 1. «pod³o¿yæ ogieñ, wznieciæ po¿ar» lok. jw.: 

jak juz by³o zydow pe³na boznica, to zaraz Niemcy podpalili bo¿nicê razem [z] zydami 
Klon Szcz, P 5, 52, Ÿinovali go, Åe s×m potp×luú stodoúa W, SWarm 182; 2. «napaliæ 
w piecu»: trzeba trochê podp×liæ, bo je za zimno Tu³awki Olsz, KF; podpalono z podm. 
uogóln. w zn 1: gospodaÅa jednego ÷ sposup tajemñièy spalono šope, pšipušèalñe po-
tpalono Purda Olsz.  KS

podpa³ek, podpa³ok (Z + lit) Mr¹g E³k Olc; «po³¹czenie tzw. wide³ sochy 
z grz¹dziel¹»: potpaúek – taºe Ÿelazne, kavaú blaôy, tak œe fsa¬iúo i to tak tšymaúo Ukta 
Mr¹g.  KS

podpa³ka (lit) Olsz; ogp: ³utnij kila drz×zgów na podp×³kê Tu³awki Olsz, KF.  KS
podpa³ok zob. podpa³ek.
podpanek «zamo¿ny gospodarz, zw³aszcza brzuchaty» Olsz, KMW 83, 281.  JCh
podparcie; tylko -per-; 1. «wsparcie siê, oparcie siê»: iæ kup kulas do potperæa 

Gardyny Nidz, kšesúo – jek jest do potperæ× Bredynki Resz; 2. forma rzeczownikowa czas. 
podeprzeæ, podprzeæ: do elzny potperæa taºe dÅevo rozderte, rosoôa Grabowo Mr¹g. 
  KS, DK

podpasaæ «popasaæ, wypasaæ przez jakiœ czas»: ch³op wróciu³ ze wsi i poszed 
podpásaæ krowa W, Stef OK 37.  KS

I. podpaœæ «zwróciæ czyj¹œ uwagê»: è æi potpadúo co tak dobrgo? Skajboty Olsz, 
UAM.  JS

II. podpaœæ «popaœæ trochê»: ñeô šurki potpasù krovi na úuvroæu W, SWarm 177. 
  KS

podpatrzyæ «dostrzec coœ ukradkiem, podejrzeæ»: ³on go podpatrzu³, jek kr×d 
jebka z jego ³ogrodu Tu³awki Olsz, KF.  KS

podpchn¹æ «pchaj¹c przybli¿yæ, podepchn¹æ» W, SWarm 114.  KS
podpe³gn¹æ; formê has³a i definicjê powtórzono za SWarm; «podpaliæ, pod³o¿yæ 

ogieñ»: šurki potpeúgnyli stùk Åita W, SWarm 114.  KS
podpercie zob. podparcie.
podpi¹æ; poœw. tylko im. bier.; «dopi¹æ»: pšišet f taki staro¬eíski úoblece z viso-

kam, aš pot šiía potpœantam kolñyÅam W, SWarm 149.  KS
podpiæ (Z + P + lit) W Nidz Mr¹g Pisz Olc, psn; praes 1pl podpilim Olc; «w od-

niesieniu do alkoholu: popiæ, wypiæ, czasem – zbyt wiele; podchmieliæ sobie, upiæ 
siê» W Nidz Mr¹g Pisz Olc i bl: i puŸñej soe kuôa podjed¾i, potÌi¾i ‡ina i wòtºi, soe 
potanè¾i Butryny Olsz, jek potp¸i¾i, co jus im v gúoìe zakrenæiúo, kozdy sfoje poŸe¬aú 
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zagodifºi Jagodne Pisz, jeden cúo‡ek uÌiú œe – to búo na jednô doÅnkaô, potÌiuú 
i zgub´iú capke Nidzica, troszulkê sobziem podpsiu³, ale ju¿ ziêcy nie bêdê Tu³awki 
Olsz, KF, íek sobŸe dobŸe potpœiíù, to fšisci razam rebeluíù W, SWarm 133; podpity 
(Z + lit) W Nidz; «pijany (w mniejszym lub wiêkszym stopniu)»: stari Torf×k troôa 
potpœiti œe¬×ú pši stole i úopoŸeduv×ú rozmaíite b×íki W, SWarm 128.  KS

podpieraæ (Z + lit) Olsz Szcz i bl, psn; 1. «podtrzymywaæ, opar³szy na czymœ» 
Olsz i bl: potpœraíò go dròçgami i úopasivuíò Ÿelaznami úobranèami. Nazivaíò go 
„Dambam Napòúliíona” Gutkowo [Gietkowo] Olsz, Stef JPW 10, Som bym chodziu³ 
pod œcianami Podpsiero³ dom ranionami psn IS LVIII 212; 2. «stanowiæ podporê, 
wzmocnienie czegoœ» Szcz: potpor pewno ben¬e lepœi, bo ono potpœera Wystêp Szcz; 
podpierany przen «wspomagany finansowo, dotowany»: gdyby nie by³ „Przyjaciel 
Ludu” podpierany, nie rozdawa³by gazety za darmo GazOlsz XXIX 19.  KS

podpieraæ siê (lit) Olsz Gi¿, psn; «wspieraæ siê, opieraæ siê na czymœ»: straciu³ na 
wojne nogi ji ter× musi siê podpsieraæ kryk¹ Tu³awki Olsz, KF.  KS

podpieranie (Z + P) O Olsz Mzach; 1. forma rzeczownikowa czas. podpieraæ 
w zn 2 Mzach: do potpœraña, zeb to ñe durô naÏŸem pššsúo Jedwabno Nidz; 2. for-
ma rzeczownikowa czas. podpieraæ siê O Olsz: mia³ kostor do potpierania w chodzie 
Dywity Olsz, P 4, 2.  KS, DK

*podpierdywaæ «od czasu do czasu puszczaæ wiatry»: Zònºa púace lamentuje 
Dudek skace potperduje psn.  PG

podpierœnik «g³ówny pas w uprzê¿y przechodz¹cy przez piersi konia» Kowale 
Oleckie, SWM II s. 65.  KS

podpinek «pasek w uprzê¿y przechodz¹cy pod pyskiem konia» Wierzbowo Nidz, 
SWM II s. 73.  KS

podpinka (Z + SWM II) Olsz Nidz i bl; «pasek w uprzê¿y»: a) «przechodz¹cy pod 
brzuchem konia»: Olsz Nidz: potpœinka pod bÅuôo Wierzbowo Nidz; b) «przechodz¹cy 
pod pyskiem konia» bl, SWM II s. 73.  KS

podpis (Z + P) Olsz Szcz Mr¹g; 1. «imiê i nazwisko lub inicja³y»: a) «na-
pisane w³asnorêcznie w celu poœwiadczenia lub zadeklarowania czegoœ» Olsz 
Mr¹g: Åondano od nas potÌis na pšinaleÅnoœæ narodowo ñi‹ecko i straši¾i s tym, Þe 
kto potÌiše narodowoœæ polska zostañe wwjeŸony, wyœedlony z Warmji Purda Olsz, 
ü a potym do tyô potÌisu÷ jak nas gna¾i, to pšyš¾i z broñañi Nida Mr¹g; b) «umiesz-
czone na czymœ dla wskazania w³aœciciela lub wykonawcy» Szcz: pradziadek wyró³ 
przed dniem opuszczienia swojej poszad³oœci... to we alkierzu na belce pod sufitem 
litery rok i miesz¹c i swoj podpis w³asnoœci Klon Szcz, P 5, 3; 2. «tekst umieszczony 
pod czymœ»: naÌisane, potÌis stoi: ‹e, mòj ‹e, üo jedno zamaôñêñæe tyœònc gúò÷ 
preè Gietrzwa³d Olsz.  KS

podpisaæ (Z + P + lit) OW Szcz Mr¹g Gi¿ E³k; praet 1sg ja podpisa³a Olsz, 1pl 
podpisalim Resz, pqp 3pl byli podpisali Mr¹g; 1. «z³o¿yæ podpis, zw³aszcza na jakimœ 
dokumencie, ¿eby coœ poœwiadczyæ lub zadeklarowaæ» OW Szcz Mr¹g E³k: potÌisaúo 
tylko ¬eœiñæ ro¬in narodowoœæ polsko, byúo ¾iôo, pañi, ¾iôo Purda Olsz, ja ten protokòú 
potÌisaú Miko³ajki Mr¹g, muœel potÌjisaæ, to jak uñi to potÌisal, to juš fted bl oÅnate 
Kajkowo O, UAM, ü ludzie poziadujo, co jek taki pon zaprzeda³ dusza diab³oziu, to 
mnia³ swojo krwio podpisaæ Purda [D] Olsz, BWM 91, ü potÌisa¾im o pokój, ñeô jest 
pokój Bredynki Resz, ü przen Gazyta Olštyñska Ìisaúa ÷ tym èaœe, Þe krÀju s÷o potÌiše 
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Polak narodowoœ[æ] polsko Purda Olsz; üü «wci¹gn¹æ na listê, zapisaæ?»: Ÿare mñaúa 
evangeltsko, ale potpœisaú mñe na Mazurke G³uch Szcz; 2. «opatrzyæ podpisem dla 
oznaczenia w³asnoœci» Wydminy Gi¿; podpisany «opatrzony nazwiskiem autora»: 
i by³y te listy podpisanie od kogo Klon Szcz, P 5, 63.  KS

podpisaæ siê (Z + P + lit) O Olsz M; praet 1sg ja siê podpisa³ E³k, ja siê podpisa³a 
Szcz, 1pl podpisalim siê Mr¹g E³k, 2pl eœcie siê podpisali Gi¿; 1. «sk³adaj¹c podpis, 
poœwiadczyæ coœ lub zadeklarowaæ» O Olsz M: d×j ten cetel to siê podpsiszê, com to 
czyt×³ Tu³awki Olsz, KF, potpœis×ú œa, co za dva¬eœæa íedan l×t bañ¬e ta Åeè úònamu 
n×leÅæ Butryny Olsz, Stef JPW 31, muœe¾im je¸aæ do gñiny i œe potp¸isaæ, a potm 
do koœæoúa Pogorzel Wk Pisz, potp¸isaúem œe za Polaºa Dryga³y Pisz, ja Mazurem 
œe potÌisaú, tu mazurska Ÿim E³k, ü to byú ñedobry cúoŸek, djabúu ko e potpœisaú 
i go f poŸetšu rozder¾i Jab³onka Nidz; üü «wpisaæ siê na listê, zapisaæ siê»: jo œe teros 
potÌisaúa na krufke Róklas Szcz; 2. «napisaæ w³asnorêcznie swoje nazwisko» Szcz 
Pisz: jak œe potÌisaæ ñe u‹e, to tšši kšyÅyºi postaìi Œciêciel Szcz; podpisany im. bier. 
w zn 1: toæ my so potpœsane, em œe tu uro¬il Wielbark Szcz.  KS

podpisanie forma rzeczownikowa czas. podpisaæ w zn 1: muszelym jeszcie ras za 
to potpysanie takie wysoki podatek p³azcyæ Szczêsne Olsz, P 2, 19.  KS

podpiska «deklaracja potwierdzona podpisem?»: jak my œe vyæerÌe¾im za te 
potÌiske! Œciêciel Szcz.  KS

podpisowaæ siê, podpisuwaæ siê (Z + P) Olsz Pisz, lit bl; -ow- Pisz, -uw- Olsz; 
imp 2pl podpisujta siê bl, praet 1sg ja siê podpisowa³ Pisz, 1pl my siê podpisuwali Olsz; 
«sk³adaæ podpis»: tylo nie rozpaczajta i siê podpisujta GazOlsz XV 226.  DK

*podpisywaæ (P) Olsz; «deklarowaæ, zaœwiadczaæ, stwierdzaæ coœ w³asnym pod-
pisem».  DK

podpiwek «piwo o niewielkiej zawartoœci alkoholu» bl, Wis³a III 88.  KS
podpodeszwowaæ «podzelowaæ»: šefc potpodešfov×ú mi bùti dobrù podešfù W, 

SWarm 114.  KS
podpo³udniczek psn; hip «podpo³udnik»: tam znajdziemy podpo³udnicek w ko-

bieli psn IS II i III 413.  KS
podpo³udnie (Z + SWMp) Gi¿ E³k; «drugie œniadanie».  KS
podpo³udnik (Z + P + lit + SWMp) WM i bl; Gsg -u Olsz, -a W; «drugie (lub 

trzecie – obj. KN I) œniadanie, tzw. podobiadek»: a potem byú potpoúudñik – kawaú 
grubego ôleba, taºe úòmºi nazwa¾i, suôego, masúa ñe jed¾i, kawaú ud‹onej okras 
i bomºe i tak pšetššima¾i aš do ojadu i lu¬e by¾i zdrowe, roznyô ôorop ñe zna¾i U¿ranki 
Gi¿, po frištiku šekò do Çešònti, potem íe potpoúudnik Mokiny Olsz, Stef JPW 64, tam 
bi³o licho potpo³udniku wcale nie bi³o GryŸliny Olsz, P 3, 6.  KS

podpo³udnikowy «odnosz¹cy siê do drugiego œniadania» W, SWarm 114.  KS
podpora (Z) Olsz Szcz Pisz; 1. «element podpieraj¹cy, podtrzymuj¹cy coœ od 

spodu» Szcz Pisz: no to jest ta potpora, co tn zuraœ ñe pu¬e do Ÿeñi, jeno tutäj Lisaki 
Pisz; 2. «?»: potpory dostañe v boku [jak spuchn¹ boczki dziecku (dopisek eksplorato-
ra)] Skajboty Olsz.  KS

podpowieduwaæ «podsuwaæ rozwi¹zanie, odpowiedŸ, podpowiadaæ»: podpo zie-
duwaæ; nie podpozieduj mu, niech siê s×m na³uczy Tu³awki Olsz, KF.  KS

podpowieŸæ? «wioz¹c, zabraæ kogoœ w jakieœ miejsce»: i poš¾im na pouçk, 
i podpo´eŸ¾i nas poèoçèem Kalinowo E³k.  KS
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podpórka (Z + lit + SWM II) Olsz Gi¿ Pisz; 1. «element podpieraj¹cy, 
podtrzymuj¹cy coœ od spodu, tyczka, s³upek, palik» lok. jw.: drewñano potpurka 
[¿urawia] Konopki Wk Gi¿; 2. pl «paliki pionowo osadzone w p³ozach sañ, tzw. 
stramy» Olsz Pisz.  KS

podpryskaæ; praet 1pl podpryskalim; «podlaæ niewielk¹ iloœci¹ p³ynu, opryskaæ»: 
a moÅe amoñjaku tum potprska¾i Skajboty Olsz, UAM.  KS

podprzeæ zob. podeprzeæ.
podpychaæ «pchaj¹c przysuwaæ»: nie br×kujeta woza bli¿y podpychaæ Tu³awki 

Olsz, KF.  KS
podrabiaæ ogp?: ziesz ³oni zaczyn×j¹ podrabiaæ zab×wki, co mi jem zrobzili Tu³awki 

Olsz, KF.  DK
podrachowaæ; fut 1 pl podrachujewa; «podliczyæ, zsumowaæ»: podrachowaæ; ter× 

podrachujewa wciórko pospo³em, com napisali Tu³awki Olsz, KF.  MK
podrajaæ siê «planowaæ ma³¿eñstwo, swataæ siê»: co e us tak podrajajo abo 

nawŸi¼o i koœajo to brutºän i brutºä Ryn Gi¿.  DK
podranek «pora dnia tu¿ przed wschodem s³oñca, œwit» Uni(e)szewo Olsz, 

SWM VI s. 31.  MK
podrapaczowaæ (Z + SWM IX) Olsz Olc; «spulchniæ glebê specjalnym 

narzêdziem – drapaczem»: podrapacovaæ, pobronovaæ i œaæ Mieruniszki Olc.  MK
podrapaæ (Z + lit + SWM IX) OWMzach; 1. «drapi¹c poraniæ» OW Nidz: daj 

pokój kotozi, bo ciê podrapsie Tu³awki Olsz, KF, podrap¸e æi èembe Nataæ Wk Nidz; 
2. «w odniesieniu do lnu: wyczesaæ»: tu œe tak podrapœe, te kluçkry œe kamlujo £ugwa³d 
Olsz; 3. «spulchniæ ziemiê kultywatorem» Szcz: pazorovaæ to je kultyvatorovaæ, 
podrapaæ – to samo Kobu³ty Szcz.  MK

podrapaæ siê 1. «poskrobaæ siê»: podrap×³ siê zamyœlony po g³ozie ji nie ziedzi×³, 
co na to móziæ Tu³awki Olsz, KF; 2. «zostaæ poranionym czymœ ostrym»: gdzieœ ty siê 
tak podrap×³? Tu³awki Olsz, KF.  MK

podraszowaæ (Z) Olsz, SWM IV; praet 1sg ja podraszowa³ Olsz; «wym³óciæ, 
om³óciæ (te¿ w odniesieniu do lnu)»: ja juš podrašowaú troôa Åyta N Kaletka Olsz.  MK

podra¿niæ; -drzaŸ-; «podenerwowaæ, pozaczepiaæ» W, SWarm 114.  DK
podrobiæ «wykonaæ za kogoœ? sfa³szowaæ?»: moji roboty nikt mi nie podrobzi 

Tu³awki Olsz, KF.  MK
podrobiæ siê «dojœæ do czegoœ dziêki pracy, dorobiæ siê»: teram e podrobúa, ter× 

drugo gospodarºe m×m, a muj sin jes tam w Jabúunce Nidzica.  MK
podroby plt ogp: trochê podrobów wezniewa na woszty a resztê do biegusu Tu³awki 

Olsz, KF.  DK
podros³y «ju¿ nie ca³kiem ma³y, trochê podchowany»: koÅlak [«koŸlê»] – choc 

òn podrosú Szyba E³k.  MK
podrosn¹æ, podróœæ (Z + lit) OW Nidz Gi¿, psn; fut 3sg podroœcie Olsz; «staæ 

siê wiêkszym, wy¿szym; o dziecku te¿: staæ siê starszym, bardziej doros³ym»: loj÷raºi 
– na œ÷iñe, co podrosúy Jab³onka Nidz, [len] œa œeje; podroœæe, üokœæe, dostañe úepºi 
Åòúte Gutkowo Olsz, Skoro päsierby podrosno, To ojcym wyleci psn Kêtrz 78.  MK

podroœlak (Z + SWM VIII, RO) Mr¹g Gi¿ Pisz; 1. «podros³e prosiê, warchlak, 
te¿: m³ode dzikiej œwini» Mr¹g Gi¿: lej÷r, podroœl×ºi, jek ôto woúa Grabowo Mr¹g; 
2. «dorastaj¹cy ch³opak» Ko¿uchy Pisz, SWM VIII s. 21.  MK
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podroœlawy «doœæ du¿y, dorastaj¹cy»: ôúopak abo œurek – tes taºi podroœlaw 
[odp. na pyt. kwest.] Piasutno Szcz.  DK

podro¿eæ (Z + lit) Olsz Pisz; inf -yæ Olsz; «staæ siê dro¿szym; osi¹gn¹æ wy¿sz¹ cenê»: 
droÅzna, to znaèy co zdroÅaúo, podroÅaúo, tam droÅzna je, co èúoìek ñe moÅe kupœiæ 
£ugwa³d Olsz, j× j×jka dopsieru przed×m, jek podro¿ej¹ Tu³awki Olsz, KF.  MK, DK

podrób (Z + lit + SWM III) O; coll «ptactwo domowe, drób».  MK
podróœæ zob. podrosn¹æ.
podró¿ (Z + P) O Olsz Mzach Pisz, lit bl, psn; ogp: latoœæ buúo moja Ìirfša po-

druš na poæoçgu Butryny N Olsz, sukmon to na podrus DŸwierzuty Szcz, popszyje¿dzali 
niemcy z zachodniech niemiec którzy tu sie urodzili dostali podrósz bezp³atna abi tu swój 
g³os na nimcow oddali GryŸliny Olsz, P 3, 9, ü Troszali sia ró¿ni, Z mniasta i podró¿y, 
A jo zamó¿ chcia³a, Matka my nie da³a psn Stef III 48.  MK

podró¿ek zob. pó³dró¿ek.
podró¿nik «gatunek grzyba»: podròŸñiºi to na pòdruškaô taºe rosno Turówko O; 

üü a) «twardzioszek przydro¿ny, Marasmius oreades» N Kiejkuty Szcz, PJPAN XLII 
112; b) «pieni¹¿ek aksamitnotrzonowy, Collybia velutipes» N Kiejkuty Szcz, PJPAN 
XLII 112.  MK

podró¿ny (Z + P + PJPAN XLII) Olsz Mzach; «zwi¹zany z podró¿¹»: zaswiad-
cenie, ze s¹m Polakamy i pracuj¹m na rzec Polski, i otrzymywali i zapomogi podro¿nie 
Klon Szcz, P 5, 33; podró¿ny w u¿. rzeczownikowym (Z + PJPAN XLII) Olsz 
Nidz; 1. «osoba odbywaj¹ca podró¿» Olsz Nidz: jeôaú tam podruÞn i ÷stomÌjiú do 
karcm Gardyny Nidz; 2. bot. «grzyb twardzioszek przydro¿ny, Marasmius oreades» 
Roszajny Olsz, PJPAN XLII 112.  MK

podró¿owaæ ogp: jeden star cúo‡ek, jus tak ÷ podesúem ‡eku bú, bo jesce d¸t 
star ñe bú i podruÅowaú Gardyny Nidz.  MK

podró¿owanie forma rzeczownikowa czas. podró¿owaæ: kufer to do podruÅovaña 
Dajtki Olsz.  MK

podruchaæ «poruszaæ siê?»: Ni tu karcma ni tu zieœ, Ni podruchaæ ni co jeœæ psn 
IS LXVIII 241.  MK

po drugie zob. drugi.
podrywaæ (Z) Szcz Gi¿, lit bl; 1. «podnosiæ do góry» Szcz Gi¿: to sošñiºi: jedna 

podrwa, a druga kraje i po tô otkúadñicaô ta Ÿem œe pšewruæi Gawliki Wk Gi¿; 2. «o wo-
dzie: podmywaæ»: przs. cicha woda g³êbokie brzegi podrywa bl, LitLud XVII 119.  MK

podrywanie «gwa³towne unoszenie»: zeçºer to jest na drobne rypºi do podryvaña, 
teros na to podryfka Dorotowo Olsz.  MK

I. podrywka (Z + SWM X) OWM; «ma³a czworoboczna sieæ rybacka rozpiêta 
na dwóch skrzy¿owanych pa³¹kach, zawieszona na d³ugim trzonku»: podrfka, to taºe 
kasorºi so, kast vêçgorñiki, taºi pšetak jezd druæan Szczytno.  MK, DK

II. podrywka zob. podorywka.
podryzowaæ; bêdzie podryzowano «stosuje siê rodzaj faszyny?»: kañeñe, jek ma 

dobÅe iœ to beñ¬e súomo podrzowano, co œe ñe zawa¬i Rybno Mr¹g. (Od nm Reisig?). 
  MK

podryzowanie «rodzaj faszyny?»: ºaññe casem i s cegúy, ted te tk do æòçgñeñæa; 
taºe klocºi, cob ruvno œeæ súa to Ìesºi, ted cob ñe súa do dna to œe nazvä podrzovañe, 
to ze súum abo ze œferkovyô gaúnŸi Wejsuny Pisz.  DK



168 podrzaŸniæ 

podrzaŸniæ zob. podra¿niæ.
podrzeæ (Z + P + lit + SWM IX) OWM, psn; w temacie praet -er- OWM; inf 

-éæ Olsz Szcz, praet 2pl poderliœta Olsz; 1. «dr¹c, porozrywaæ na kawa³ki» OWMzach 
Mr¹g Gi¿ i bl: pòænu dÅæ, dÅæ i poderl D³u¿ki O, UAM, skoda podÅeæ, bo to jes Boze 
súowo Dobry Lasek Mr¹g, ü koñ casem taºi zaÅert, co œle podÅe, a ñe puœæi Jab³onka 
Nidz; üü a) «uszkodziæ cia³o, rozszarpaæ» O Gi¿: jenò mnaúam fnºe, co ne pšnúa 
prooki, ino poderúa zaro D³u¿ki O, UAM; b) «spulchniæ glebê kultywatorem lub 
bron¹» O Szcz Mr¹g Gi¿: to ked je troôe œtybno abo byúo prentko orano, a zaroœñe, to 
podšÅeæ esce ras to rolo bronoma Kobu³ty Szcz; c) «o tarciu lnu»: na æer¾icy, tako dúugo 
i na nogaô te pa¾iºi, tak œe vbŸiúo i bes to œe poderúo tn [len] Lipowo O gm. Waplewo; 
2. «zniszczyæ podczas u¿ywania, rozedrzeæ, zedrzeæ» Olsz Mr¹g Gi¿ i bl: üostatñe 
buksy sob´e podÅes Ga³kowo Mr¹g, ôo¬uú po n×íúostšeíšô šaœiíaô íi kamñañaô, Åebi 
úòne bòti podÅæ íek n×ípran¼i Butryny Olsz, Stef JPW 30; podarty (Z + P + lit) 
OWM, psn; Nsg n -o Mr¹g Wêg, -e O Gi¿; im. bier.: 1. w zn 1 O Resz Mr¹g Wêg Gi¿: 
ý s kudrò÷ be¬e poderto i jesce ras tkano Mr¹gowo; üü w zn 1b O Wêg: ý poderto bñ¬e 
kultwatorem, ked duÅo pyÅu So³tmany Wêg; 2. w zn 2 WM i bl: take poderte ôodak, 
to mòŸò kurpœe – Åuæ te kurpœe w üogeñ Dêbówko Szcz, przynios³a jeszcze ¯ydozi stary 
poderty kosz i káza³a mu te flaki w³o¿yæ W, Stef OK 16; 3. w u¿. przymiotnikowym 
«o cz³owieku: obdarty»: ek set taºi podert, to moŸi¾i: eno coœ za jeºiœ wuj leŸe Dobry 
Lasek Mr¹g.  KS

podrzeæ siê (Z + lit) OWM, psn; w temacie praet tylko -er- Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ 
Pisz Olc; inf -yæ O; 1. «ulec zniszczeniu w wyniku u¿ywania, rozedrzeæ siê, przedrzeæ 
siê; zedrzeæ siê (te¿ o elementach narzêdzi)» OWM: kosula œe poderúa Olecko, pro-
vus to œe za prentko podÅe, a veçgoÅyna mocñejša Liwa O, kurpœe, co jus do ñicego, jak 
œe podro Narty Nidz, podesfa to je na üotsputku pot soôo, to co druèi, tšeæi rok to muœi 
œfezo podesfe fsa¬eæ, bo œe üona podÅe üod Ÿemñi Kobu³ty Szcz; 2. «ulec skaleczeniu» 
bl: A ty ziêciu bzijze dobrze, A¿ siê na ni skora podrze psn IS LXIII 227, ü Poìeda¾i lu¬e 
ze na ròçklaô dobÅe A tam muœi robŸiæ, as œe skura podÅe psn; 3. «zostaæ wyrwanym, 
wyplenionym»: napšòt f podúus, a doÌero jak vyôo¬i Ÿe¾isko to f popšek, to üòno œe 
podÅe i na súònku œe spal Kobu³ty Szcz.  KS

podrzemaæ ogp: b¹dŸta cicho, niech opa przy psiecu trochê podrzemne Tu³awki 
Olsz, KF.  UDK

podrzeŸniaæ, podrzyŸniaæ (Z + P + lit) WMzach; «naœladowaæ kogoœ, zwy-
kle z³oœliwie, przedrzeŸniaæ»: to siê tak node mn¹ mszczyli, ze jestem Polakem 
[...] i podrzeŸnali my polsk¹ mowê Klon Szcz, P 5, 16, to syroka œe¬i i podÅyŸño 
£yna Nidz.  UDK

podrzeŸniæ perf w stos. do podrzeŸniaæ W, SWarm 114.  DK
podrzucaæ (Z) O Resz Szcz Mr¹g Gi¿, SWM IX; 1. «rzucaæ ku górze» lok. 

jw.: boÞeboúek – podÅuca¾i go do gòr, po÷uraú ÷tencas Miko³ajki Mr¹g, na ìater 
podÅuca¾i i ìater odìevaú DŸwierzuty Szcz, to na tj kopañecce to tak braú i tak 
podšÅuc×ú [wym³ócone ziarno], to te oœor odlatvaúy Lipowo O gm. Waplewo; 
2. «podrywaæ» bl (SWM podaje wspóln¹ lokalizacjê: podrzucaæ, podrzuciæ Resz 
Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz E³k).  UDK

podrzuciæ (Z) O Pisz Wêg Go³d, SWM IX; 1. «podoraæ» Pisz i bl (SWM podaje 
wspóln¹ lokalizacjê: podrzucaæ, podrzuciæ Resz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz E³k): m muim 
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to rolò – skoro jest zebrano – zar×s podÅuè Bzury Pisz, UAM; 2. «podgarn¹æ? 
spiêtrzyæ? rzuciæ ku górze?»: podÅuæiæ to mom tutaj súome leŸiæ – tšeba podÅuæiæ 
Kalwa O; podrzucony 1. im. bier. w zn 1: jus oŸimºi muso bæ poorane, jus jest 
podÅucuno do kartofluf Go³dap, UAM; 2. «rzucony ku górze»: da¾ñej to pod ´atšš 
zboze búo podÅucòno So³tmany Wêg; 3. «obradlony»: ý maúem plusºem podÅucono 
bn¬e So³tmany Wêg.  UDK, DK

podrzucka SWM IX bl (tu wspólna lokalizacja: podrzucka, podrzutka Resz 
Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k), podrzuczka (Kult MW JW) Pisz; «p³ytka orka, pod-
orywka».  UDK

podrzuta «p³ytka orka» Gi¿, Kult MW 191.  DK
podrzutka (Z) Gi¿ Pisz, SWM IX; 1. «p³ytka orka, zwykle wstêpna, podoryw-

ka» Gi¿ Pisz i bl (SWM podaje wspóln¹ lokalizacjê: podrzucka, podrzutka Resz Szcz 
Mr¹g Gi¿ Pisz E³k): f pocòntku Ÿim b¬e us ugòr oran p¸rfse, a b¬e esce podÅutºa 
Or³o Gi¿, UAM; 2. «obradlanie ziemniaków» Or³owo Gi¿.  DK

podrzynaæ «przecinaæ od spodu, podcinaæ, podkrawaæ»: œe go [zielsko] podÅyno, 
súonko vypa¾i i vysôñe Mosto³ty E³k, nus pšeÅyna, üotkúadñica üotkúada, soœñik 
podÅyna Laski Wk E³k.  DK

podrzyŸniaæ zob. podrzeŸniaæ.
podsadzaæ «podk³adaæ, wsadzaæ pod coœ»: kota m× koš – no ñe? – i zavd 

potso¼o i koÌe – no ñe? – tak dúugo, aš bn¬e fšsko vkopane Kajkowo O, UAM; pod-
sadzany im. bier.: œtndar, œtuce, druèe so tak potsa¼ane Lesiny M³ Szcz.  UDK

podsadziæ (Z + lit) Olsz Pisz; praet 1pl podsadzilim Pisz; 1. «przymocowaæ od 
spodu, pod³o¿yæ, podbiæ» Olsz Pisz: nove podesfy potsa¬i Kwik Pisz; 2. «podnosz¹c, 
umieœciæ wy¿ej»: pods×dz mnie na kona Tu³awki Olsz, KF, tylom nogo potsa¬i¾i i nogo 
krenæi¾i N Guty Pisz.  UDK

podschn¹æ «podsuszyæ siê»: Åto v ú×kaô dobÅe potsôúo, íutro moÅeva go voŸiæ W, 
SWarm 114.  DK

podsiaæ (Z + SWM IX) W Gi¿ Pisz; fut 1pl podsiejewa Olsz; 1. «przesiaæ» W: 
moçke œe potœeje, veŸñem cepúej vody [o wyrabianiu ciasta] Redykajny Olsz, to muœi 
petaºem potœoæ, a ted na mane na ÷uôlu to Ÿat, ‡atš odŸeje Rzeck Resz; 2. «zasiaæ» 
Pisz, SWM IX s. 106; podsiaæ w u¿. rzeczownikowym: tko to moÅe kedy do moçºi 
pota Tomaszkowo Olsz; podsiany im. bier.: 1. w zn 1: œitow ôlbek, œitºem potœano 
Bogacko Gi¿; 2. w zn 2: [siano zbiera siê] na úuçkaô i na ro¾i; ºed jest potœane travu 
pastevnò – ta trava jest lepsa, bo na úuçkaô kfaœno Gawliki Wk Gi¿.  UDK

podsiadaniec «drugie œniadanie» bl, Kult MW 399.  UDK
podsienie (lit) W; «podcienie; kru¿ganek (obj. SWarm)»: to ti íiæ za sfoíami 

Åeèami, a í× puda za moíami i spotk×va œa úo pœyrši na rinku pot potœañami W, SWarm 
114.  UDK

podsieniek (Z + SWM I) O Nidz, podsionek (Z + lit + SWM I) OWMzach 
Mr¹g; «przybudówka przed wejœciem do domu, przedsionek; te¿: weranda»: co 
pšed budinºem stoi, to potœonek St Kaletka Olsz, do ôaúup taºe trep, co œñ jest, 
mu´o potœñek Turówko O, to potœonek – kedy dyšè padaú, to nam padaúo do œeñi, 
kedy m posta‡i¾i to, to dešè ñe pššet Gi³awy Olsz, potœonek to jest pšbudowan 
÷ popšec budnku, to jest g×nek Pustniki Mr¹g, potœunek abo maluœko weranda 
Szczytno.  UDK
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podsiewaæ (Z) Olsz Nidz Mr¹g Gi¿; 1. «przesiewaæ»: u nas to na zarnaô robŸi¾i 
 potœewa¾i [m¹kê] Konopki Wk Gi¿; 2. «siaæ jako nawóz zielony»: saradela potœewajo 
Dobry Lasek Mr¹g; podsiewaæ w u¿. rzeczownikowym (Z) Olsz Nidz; «przesiewa-
nie»: pšetak, do moçºi potœewaæ to œitko Ba³dy Nidz; podsiewano z podm. uogóln. 
w zn 1: to do moçºi, potševano, coby tam brudy Þadne ñe by¾i, coby e klusºi ñe roi¾i 
Ba³dy Nidz.  UDK

podsiewanie (Z) O Olsz Nidz Gi¿; forma rzeczownikowa czas. podsiewaæ 
w zn 1: do potsewaña moçºi pšij¬e jsce ito S¹dry Gi¿, pšetak to je do zboÅa potœevano 
Witu³ty O.  UDK

podsinieæ psn; «zsinieæ»: ü Na krakowskiej ulicy siedzi tam pon grof, A jo kuje 
kulice, w cylinder go paf, Az mu denko podsinia³o psn IS LIV 198.  UDK

podsionek zob. podsieniek.
podskakaæ psn; «podskakiwaæ»: Za krzem, za krzem za olsynko P³aka³ stary 

nad dziewcynko, A ja m³ody bym nie p³aka³, Bym pokocha³ i podskaka³ psn IS 
XI 420.  UDK

podskakiwaæ, podskakuwaæ (Z + lit) Olsz, psn; -iw- Olsz i bl, -uw- Olsz; praes 
1sg podskakiwam bl; 1. «wykonywaæ skoki, podskoki» Olsz i bl: jak tego æelaka vŸuú na 
bary, to zaæoú ješèe potskaºiwaæ na oboÅe Butryny Olsz, dzieci z radoœci podskakuwa³y 
Tu³awki Olsz, KF, ü przen KuboŸi nogi aš same potskakuíò, a tu vozi zaíÅdaíò íeden 
po drugem Ró¿nowo Olsz, Stef JPW 50; 2. «o przedmiotach: odbijaæ siê od pod³o¿a» 
bl: Kowál konia kuje A¿ mu czápka podskakuje psn Stef RD 29.  DK

podskakiwanie «o wywijaniu w tañcu»: A wtem podskakiwaniu musi i bacznoœæ 
daæ Zeby swojej tañcownicy oczków nie podeptaæ psn IS XXVI 97.  UDK

podskakuwaæ zob. podskakiwaæ.
podskoczyæ (Z + lit) W Mr¹g, psn; 1. «wykonaæ podskok lub gwa³towny ruch, 

zerwaæ siê z miejsca» Olsz Mr¹g i bl: Lecz patrzta, Barbara jak kot podskoczy³a, 
Bo nagle granatê na scenie odkry³a GazOlsz XV 278, zt potskocuú, jek ja wgraúem 
Grabowo Mr¹g; 2. «o przedmiotach: odbiæ siê od pod³o¿a»: jak potsko i üoÞe dalj, 
to üomknuúo Rzeck Resz.  DK

podskokn¹æ (lit) W, psn; praet 1sg [ja] podskokn¹³ W, 3sg podskok³a bl; 
«podskoczyæ»: Zagrojta¿ mi czapu, ³apu, Co podskokne do pu³apu psn Sob 193, 
íek œa doŸe¬×ú, Åe z n×ma poíy¬e na kermas, to z radoœæi aš potskoknùú W, SWarm 
115.  UDK

podskubaæ (lit) W; fut 1pl podskubiewa Olsz; «pozbawiæ czêœciowo piór» W: 
przygn×j gesi to jech podskubziewa Tu³awki Olsz, KF; podskubany; Gpl -ech; im. bier.: 
nie puœci×jta tech podskubanech gesi na wodê, bo jem bêdzie za zimno Tu³awki Olsz, 
KF, ü chodzisz jak podskubany w tech krótkich portkach [do cz³owieka nosz¹cego za 
krótki ubiór] ib.  UDK

pods³uchaæ (Z + lit) OW; ogp: pods³uch×³em, jek ³o tobzie g×dali Tu³awki Olsz, 
KF, üòn potm pošet potsúuôaæ tgo brata, co üuñi v dòmu gadajò Zezuty O.  UDK

pods³uchuwaæ «s³uchaæ ukradkiem»: nie wstydzisz ty siê pods³uchuwaæ pod 
dŸwerzami? Tu³awki Olsz, KF.  UDK

podsobny w u¿. rzeczownikowym pl ¿art. «o nogach»: A kiebyœcie jano ziedzieli 
jek przyjechá³? Na podsobnych, psiechot¹ z £olstyna z koleji, bo nie psisá³, kiedy po 
niego jechaæ W, Bar 49.  MK
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podsparzaæ «przyspieszaæ»: bojá³ sia w nocy jiœæ. Nie bu³o cz³ozieka, ani wozu, 
ani ¿ywy duszy. Markotno go bu³o, podspárzá³ W, Stef OK 24.  MK

podspodni (Z + SWM X) Gi¿ Pisz, podspódni (SWM XII) Olsz, podspódny (Z) 
Mr¹g Gi¿ Pisz Olc; «dolny, spodni, znajduj¹cy siê pod spodem, na spodzie»: potspudno 
zma i zješôño zma Rybical Gi¿, kaññ Ÿiššôny i potspudny, potem ñisko kroœinka Tuchlin 
Pisz, û podspódne buksy Mr¹g zob. buksy w zn 1, podspódna pierzyna Gi¿ zob. pierzyna 
w zn 1, pierzynka podspodnia Pisz, podspódna Olc zob. pierzynka; por. odspodni.  MK

podspody (Z) Mr¹g Gi¿ Pisz Olc, podspódy (Z) Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz; «pod 
spodem, pod spód»: potstše¸a to jest tu potspudy, tam pot deºm Pianki Pisz, kozuô 
z üofcy – vúosy potspudy, a na Ÿišôu jest sukno Hejdyk Pisz, laæe – potspòd byúa sku-
ra, a na Ÿešôu tys ib, potspod jes mñejsce, g¬e œe popœuú syp¸e, mñejsce popœoúowe 
Gawliki Wk Gi¿, púaôta potspod na t[r]ozak Spytkowo Gi¿; por. odspody.  MK

podspódek (Z + SWM XII) Mr¹g Pisz, SWMp; «spodnia, dolna czêœæ 
znajduj¹ca siê pod spodem, na spodzie»: a) «ubioru: spódnica zak³adana pod spód, 
halka» Mr¹g Gi¿; b) «pieca chlebowego» bl, SWMp 83; na podspódek «pod spód»: 
taºe kròtºe to do badovaña, to badnôozy, po mazursºu bòksy, a te co na potspòdek to 
unteròzy Pogorzel Wk Pisz; w podspódku «pod spodem»: to kozuœi, kozuô ÷ potspòtku 
Grabowo Mr¹g; por. odspodek.  MK

podspódni, podspódny zob. podspodni.
podspódniak (Z + SWM XII) sp Gi¿; «spódnica, zwykle ciep³a, zak³adana 

pod spód, halka»: koulºa, vjstek, majtºi, potspudñok, klejt Spytkowo Gi¿; por. 
odspódniak.  MK

podspódy zob. podspody.
podstalowaæ «wyregulowaæ stopieñ skrêcenia nici na ko³owrotku za pomoc¹ 

œruby» bl, SWM IV s. 81.  AW
podstarza³y «bêd¹cy w starszym wieku, starszawy»: zidzi×³em go. Je to ju¿ 

podstarza³y cz³oziek Tu³awki Olsz, KF.  UDK
podstarzyæ «przekroczyæ wiek dojrza³y, zestarzeæ siê»: ÷oúdy, zmaršèono gamba 

m×, ºedy potstaÅú Purda Olsz.  UDK
podstawa (Z + SWM IV) Nidz Olc; 1. «w ko³owrotku: deska osadzona 

bezpoœrednio na nogach, tzw. sto³ek» Nidz Olc; 2. «osnowa, postaw»: dobry len vyce-
sany to e pin¬e na potstave, a ten gorsy to pšiîe na kracºi Ba³dy Nidz.  UDK

podstawiaæ «podsuwaæ, podk³adaæ»: ü ³on mi za³dy nogê podst×zi× Tu³awki 
Olsz, KF.  DK

podstawiæ (Z + lit) O Olsz Nidz Pisz; inf -éæ Pisz; «podsun¹æ, wsun¹æ od do³u, 
pod³o¿yæ» Olsz Nidz Pisz: ta kòra fæe¾i i tam butelka pòtstaìi¾i £ugwa³d Olsz, to jest 
ten ‹isºi kont, co us ñe zdaje œe do ñicego, ino co sôowaæ, potstaìiæ Jab³onka Nidz, 
ü podstaziu³ mu nogê Tu³awki Olsz, KF; podstawiony «o sieci: zastawiona, rozstawio-
na»: ý zak to b¬e potstaŸòny na caúy kanaú, a ºedy co za tçgo jidò rby, to tedy ji¬e 
dva – jedn pššet jeden Szczechy Wk Pisz.  DK

podstawienie «umieszczenie? umieszczenie wy¿ej?»: derŸerô [= dergerycht] to je 
do kœatkuf potstaìeña Cybulki Gi¿.  DK

podstawka (SWMp) Resz Pisz; «rodzaj talerzyka, spodek».  AW
podstemplowaæ (lit) W; «opatrzyæ pieczêci¹, ostemplowaæ»: podsztemplowali ci 

te papsiery? Tu³awki Olsz, KF.  UDK
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podstêp (P) W; ogp: Niemci ale przy g³osowaniu przez podstêp zwyczêÅy³i Stryjewo 
Resz, P 1, 5.  UDK

podstrzecha «miejsce pod okapem dachu»: potstše¸a i stšeôa – to tak tutaj kole 
oºapu Wejsuny Pisz, potstše¸a to jest tu potspudy, tam pot deºm Pianki Pisz.  KS

podstrzeleniec «postrzeleniec, narwaniec, lekkoduch (obj. SWarm)»: d×ú leíèiki 
v rance potstšelancoŸi, co koñe ros¬ièuú W, SWarm 115.  UDK

podstrzeliæ (Z + lit) W Nidz, psn; «ugodziæ strza³em z broni palnej» W Nidz 
i bl: poŸeduíù, Åe Voíæeô na íaôæe bes pomiúka potstšeluú íek×œ ¬yfèina W, SWarm 115, 
buúa jajta na zajònce i potstšše¾i¾i mondrgo taºego zajunca, tak üun od bulu us ñe 
muk pšez bur uæekaæ Jab³onka Nidz; podstrzelony 1. im. bier.: Mam ci ja i capka po 
najstarsym synu, Chtóry posed na wojacka, na ta strasna zabijacka. W ³eb podstrzelony 
psn Stef III 55; 2. «niezrównowa¿ony, nieobliczalny»: úùn íe za potstšelùni, ñi moga 
go ñig¬i visúaæ samygo W, SWarm 115.  UDK, DK

podstukn¹æ; -szt-; «uderzyæ od do³u, podbiæ»: ñe, snopºañi do gòry, a ten co robŸi, 
to rozŸunze i potštukñe dekovñico [odp. na pyt.: Czy dach pokrywa siê snopkami?] 
Gawliki Wk Gi¿.  MK

podsufitka «warstwa desek przybitych do belek stropowych stanowi¹ca podk³ad 
pod tynk, podbitka» bl, Kult MW 179.  MK

podsuszyæ «w odniesieniu do lnu: poddaæ suszeniu»: [len] trošºe œa podsušy 
w izbŸe na pœecu Gietrzwa³d Olsz.  MK

podsypaæ «nasypaæ tak, ¿eby coœ znalaz³o siê na spodzie»: otrmbuf potsypa¾i na 
úopate coby ñe pšylgneúo Orzyny Szcz.  MK

podsypn¹æ «sypn¹æ tak, ¿eby coœ znalaz³o siê na spodzie»: otremboma œe potsyp-
ne i [chleb] fsune œe do pœekarnka Stryjewo Resz.  MK

podsypywaæ 1. «sypaæ ku górze»: sufla co reçko Ÿa¾i, suflo potsypyva¾i Rostki 
Pisz; 2. przen «dawaæ w du¿ej iloœci»: przs. œw. Bart³omiej (24. VIII.) kartofle podsypu-
je W, Bar 138.  DK

*podszarpywaæ «szarpaæ co chwila»: Maúe œurºi podskakujò Babe za úep 
podœarpujo psn.  MK

podszczypn¹æ «szczypi¹c dotkn¹æ, skubn¹æ»: ma ten ôarakter ot tej œ†inºi, jak jò 
[kobietê] potšcypñe, to kšyi jek œ†inka Mi³uki Szcz.  MK

podszelowaæ lit bl, SWM IX (tu wspólna lokalizacja: podszelowaæ, poszelowaæ, 
zaszelowaæ O Olsz Mr¹g Gi¿); «w odniesieniu do gleby: zoraæ p³ytko, zwykle 
wstêpnie».  MK

podszept «namowa, podpowiedŸ»: za czyjem podszeptem i w zkazowkamy nie 
powo³ywa³ Ks. Barczewski rodowitych – warmjaków do Rady, niechcê tu pisaæ, bo ju¿ 
oni umarli Dywity Olsz, P 4, 26.  MK

podszewcowaæ «podzelowaæ» Butryny N Olsz.  MK
podszewka lit bl, podszywka (Z + lit) W; «cienka tkanina podszyta pod ubra-

nie»: gdy w k³akach s³u¿bowych znalaz³ [...] dziureczkê to podar³ ca³¹ podszewkê i ca³emi 
dniami siedzieæ i szyæ musia³em moje k³aki komysowe GazOlsz XV 268.  MK

podsztrejowanie (lit) Resz; «zrobienie podœció³ki, podœcielenie»: súume moÅe 
vÞuñæ do potštreíovano i do futru dla kona i bidúa Wêgój Resz, KN IV 325.  MK

podsztucowaæ zob. podsztycowaæ.
podsztukn¹æ zob. podstukn¹æ.
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podsztukowaæ (Z + SWMo) sp E³k; «wyd³u¿yæ, nadsztukowaæ»: [sukienkê] 
roiæ na dúuzej – potstukowa [odp. na pyt. kwest.] Skomack Wk E³k.  MK

podsztycowaæ (Z) O Olsz Gi¿; -sztuc- Gi¿; praet 1pl podsztycowalim Olsz; 
«podeprzeæ»: jen¹ œcianê ³od szopy podsztycowalim b×³kami, coby siê nie wybe³czu³a 
Tu³awki Olsz, KF, ja ñaúa straô cob Ÿetš ñe pššet a ñe uúamaú jò, to ted jò potštucova-
úam i ¬iœa üòna roœñe Spytkowo Gi¿; podsztycowany (Z) O Olsz; Nsg n -o Olsz, praet 
z podm. uogóln. bez s³p. Olsz; im. bier.: štendar, ºed potšticowane to štendar to jest 
rñente taºe grube Ulnowo O. (Nm (unter)stützen).  MK

podszuflowaæ (Z) Szcz, lit bl; «podgarn¹æ, podrzuciæ szufl¹; te¿ przen»: ta druga 
[kobieta] ma ten ôarakter ot tej kacºi; to kacºe ºej œe puœæi do kupºi jenc‹eñu, to za-
wdy co z doúu podsufluje kupºe wyzej Mi³uki Szcz.  MK

podszukaæ (Z) O Olsz; 1. «sprawdziæ, przeszukaæ»: puŸñej do fšystºiô goœæuf 
tu muŸiú: jecta i poÅyvajta, ale v ºešeñe ne ôovajta, bo pšyj¬e taºi, co vam potšuka te 
dybzaºi Grabin M³ O; 2. «zbadaæ, oceniæ stan zdrowia»: doktorka potšukaúa mñe 
Redykajny Olsz. (Nm untersuchen).  MK

podszur «rodzaj pomieszczenia gospodarczego»: do dre÷ potœur, abo œur, taºe 
pry‹itywne zabudoŸa Skorupki Gi¿.  MK

podszurczak «o dorastaj¹cym ch³opcu»: œurek, œuræoºi, potœuræaºi, potœ÷næaºi 
[odp. na pyt. kwest.] Purda Olsz.  MK

podszyæ (Z) O Olsz, psn; poœw. tylko im. bier.; «przyszyæ od spodu; podbiæ 
czymœ»: futer potšyty Purda Olsz, zag. œinobŸit i Ÿatrm potsty – co to jest? [pêcherz] 
Turówko O.  MK

podszyjak (Z + SDGW) Szcz Mr¹g; 1. «w cepach: wy¿³obienie, rowek u podsta-
wy g³ówki dzier¿aka» Szcz Mr¹g; 2. «o czêœci jarzma» Grabowo Mr¹g.  MK

podszywka zob. podszewka.
podszywkowy «podszewkowy» W, SWarm 115.  MK
podœció³ka (lit) W; «podes³anie dla byd³a»: szyszki w lesie zgrabziwa na podœcó³kê 

n× krowów Tu³awki Olsz, KF.  MK
podœmiaæ siê (Z) Resz Pisz, psn; fut 1pl podœmiejem siê Pisz; «po¿artowaæ, 

poœmiaæ siê»: potm tam jesce œe poœe¬i, potœñejem œe, a ôojinka œe œfæi Myszki Pisz, 
ºed ôúop œe zeœ¾i, to œe potœñe¾i jeden z druègo Bredynki Resz.  MK

podœmiechuwaæ siê (lit) Olsz; «uœmiechaæ siê, podœmiechiwaæ siê»: tlo siê pod 
nosem podœmiechuw×³ jek dosta³ bumbunów Tu³awki Olsz, KF.  MK

podœmiewaæ siê ogp £ugwa³d Olsz.  MK
podœpiewuwaæ «œpiewaæ niezbyt g³oœno lub od czasu do czasu, podœpiewywaæ»: 

szed z grabziami na pole ji podœpsiewuw×³ sobzie Tu³awki Olsz, KF.  KS
*podœrubowaæ «podkrêciæ œrubê, wyregulowaæ za pomoc¹ œruby»: a jak œe ôce, 

zeby ñe by¾i [nici] krente, to œe troôe tylko potœrubuje Dryga³y Pisz, SWM IV s. 81.  MK
podœrubowanie forma rzeczownikowa czas. *podœrubowaæ bl, SWM IV s. 81. 

  MK
podœrubowywaæ «ustawiaæ w okreœlonej pozycji przez podkrêcanie (œruby)»: 

jedne so zarna co na œrube, a druèe na k¾iny, co k¾inañi podbŸijaæ, pottykaæ, a œrubañi 
potœrubovyvaæ Kipary Szcz.  MK

podœwiñczak ¿art. «o dorastaj¹cym ch³opcu»: œurek, œuræoºi, potœuræaºi, 
potœ÷næaºi [odp. na pyt. kwest.] Purda Olsz.  MK
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podœwiñczuk «epitet pejoratywny»: tedy ôto ñe je diôt œfina, to je potœfiñèuk 
Skajboty Olsz.  DK

podtañcowaæ (Z + lit) Mr¹g, psn; «potañczyæ»: Jo do domu dziœ nie przyda, A¿ 
z ³uzoramy podtancuja psn Stef I 67.  MK

podtañczyæ «potañczyæ»: œpœewa¾i, pottancy¾i, jek tak z domu otôo¬i¾i, to na pate-
laô Åne¾i Unieszewo Olsz.  MK

podtrzymanie «podparcie»: rogowe súup, a štenda to ten we rotku do po[t]
tšymaño Ko¿uchy Pisz.  MK

podtrzymuwaæ; formê has³a powtórzono za KF; a) «podpieraæ»: te b×³ki 
podtrzymuj¹ ca³y dach Tu³awki Olsz, KF; b) «utrzymywaæ w tym samym miejscu»: 
ancuzek taºi to potššymuje, cob œe ñe wisuneúy te rosoœi Gawliki Wk Gi¿.  DK

podtykaæ (Z + lit) W Szcz; 1. «podawaæ, podsuwaæ komuœ coœ do zjedzenia» 
W: moíe ¬ecko íest ñeíyce, pottik×m mu rùÅne Åeèi, a úùno íeœæ ñe ôce W, SWarm 92; 
2. «ustawiaæ w okreœlonej pozycji przez podk³adanie czegoœ»: jedne so zarna co na 
œrube, a druèe na k¾iny, co k¾inañi podbŸijaæ, pottykaæ Kipary Szcz.  MK

podtynkowaæ; poœw. tylko im. bier.; «pokryæ tynkiem od spodu»: puúap; ipsdeka 
– ºej jest pottynkovane Stanclewo Resz.  MK

poduczyæ «podszkoliæ»: íek íuš ma troôa podúuèuú, to visú×ú ma do Polski Jaroty 
[Jondorf] Olsz, Stef JPW 23; poduczony «przyuczony»: ñiô – ºedy go ôco pšezwaæ, 
ºedy ñe jest dobrym woúem, cale juÅ jest poduèony Rudziska Szcz.  DK

podufa³y lit bl, psn; «pewny siebie, zarozumia³y»: Ach, mój królu wiecznej 
chwa³y, Pot³um ty lud podufa³y A najbardziej te psy szewcy, Co oni szyæ dobrze nie 
chc¹ psn, Kolb 434.  MK

podufanie lit bl, psn; «ufnoœæ, zaufanie»: spoyrzy k’niebu z podufaniem psn, 
Kolb 38.  MK

podumaæ (Z + lit) Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc; praet 1sg ja poduma³ Pisz, ja 
poduma³a Mr¹g; «pomyœleæ, zastanowiæ siê; porozmyœlaæ»: üuñi ñe brukowa¾i razu 
podumaæ, tlo zaros muŸi¾i Redykajny Olsz, podumaæ, a ñe ôlapaæ Krzy¿any Gi¿, jesz-
cze siu³kê przy psiecu podum×m Tu³awki Olsz, KF.  MK

podumieraæ psn; «byæ bliskim œmierci, przymieraæ»: Je¬e Åolñš borm, lasm, 
Podumnera gúodm asm psn.  MK

podupadaæ «traciæ znaczenie»: to te¿ nie dziwota, ¿e mowa nasza ojczysta pod-
upada i uwa¿ana jest za „coœ lichszego” GazOlsz XXIX 23.  MK

podupaœæ 1. «zubo¿eæ, zmarnieæ»: i mu‡iúa, jagb mu eda búa, jagby bes oèeñ 
abo bes co podupat, to ma œe do ñi zgúoœiæ, to ona dopuºi be¬e zæ, to ona go ÷ potere 
ñe da Gardyny Nidz, po pleiscyæe caúy lut podupat Ró¿nowo Olsz; 2. «zmizernieæ»: 
un sôu¬aú, jag byú tenššy a podupat, ten ôu¬elec jest £ugwa³d Olsz.  MK

podurawiæ, podurawiæ siê zob. podziur-.
podusiæ «udusiæ, zadusiæ wiele stworzeñ»: scur tys i guœaºi maúe poduœi M¹cice 

Szcz.  MK
podusiæ siê (Z + SWM X) Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz; «pozdychaæ z braku 

powietrza, ulec uduszeniu»: poduœiúy œe riby Pluski Olsz, otchlica – dura do rb, 
co fta po‡etše, oñi same soe robŸo, poduso œe, wmarzno G³odowo Pisz, SWM X 
s. 59.  MK

poduszczka (Z) Pisz, SWMsd; «ma³a poduszka pod g³owê, jasiek».  MK
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poduszczyczka (Z + SWMsd) O Olsz M i bl, psn; 1. dem i hip «poduszka pod 
g³owê» Olsz M i bl: podusºa duza jes a to maúa to podusccºa Dobry Lasek Mr¹g, 
pœelu¸a; poduscycºa, a pšet stargo ¬ada to podusºa Grabnik E³k, ten Ÿark [«trumnê»] 
wybŸijo pœeçknem púutnem – batstem, podušèèke wúoÅo Gady Olsz; 2. «becik» 
O Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz i bl: jacºe üoblece i go poŸije, f takò podusccºe, bŸaúa, krizò do-
koúa üopsyte Cybulki Gi¿, poduœæièka do ôštu Ruœ M³ O; 3. «miêkka podk³adka pod 
uprz¹¿»: ted na plecaô s tako podusccko i ted kluce so, taºe koúka, co lejck bêñ¬e 
fæïçgñent Szczytno.  MK

poduszczynka (Z + SWMsd) sp Olsz; «ma³a poduszka pod g³owê, jasiek (hip?)»: 
maluœka podušèynka Gi³awy Olsz.  MK

poduszeczka (Z + lit + SWM II, SWMsd) O Olsz Szcz Mr¹g E³k Olc i bl, psn; 
1. dem i hip «poduszka pod g³owê» O Olsz Mr¹g E³k Olc i bl: pod³ó¿ ji pod g³ówkê 
jeszcze poduszeczkê Tu³awki Olsz, KF, S¹ tam te¿ dla was pierzynki puchowe, A podu-
szeczki s¹ at³asowe psn, Wis³a IV 801; 2. «w uprzê¿y: filcowa podk³adka pod pasem 
grzbietowym» Szczytno, SWM II s. 67.  MK

poduszeñka hip «poduszka»: Wysoko s³oneczko dziêki Chwa³a Bogu, Wzie³a so-
bie poduszeñkê posz³a do ogrodu psn IS XVI 480.  MK

poduszka (Z + P + lit + SWM II, SWMsd) OWM, psn; Gpl poduszków Nidz 
Mr¹g Gi¿, poduszk Mr¹g; 1. ogp te¿ «o jaœku (zwykle z przydawk¹), o beciku» OWM: 
jes tlo pœeynka i poduska, pœeynko œe pšykryje i na podusce gúove ma Narty Nidz, po-
duska štrokañæasta, a dúucka poduska to wezgúuŸe Zyndaki Mr¹g, to dúuga poduœka 
na dwoje spaæ, na caú šèt Zezuty O, sroga podusºä i maúa podusºä, inacj ñe mòìo na 
tò Olecko, to tes poduška, my inaèej ñe nazywa¾i [odp. na pyt. o jasiek] Jaœkowo Pisz, lo 
Ìjelusºi, f koúsºe abo v vuzek, pänstfo tlo f podusºe Kruklanki Wêg, f pœelu¸i to jo ñe 
Ÿem, f poduœºe poúozm Siedliska Gi¿, ü podusºa do ôšštu Olecko, jak szli z koszo³a, to 
po drodzie juz swego chrzesniaka obdarzyli prezentamy, w tej poduszce, gdzie te dziecko 
nieszli Klon Szcz, P 5, 62, ü na fejnyô sankaô to sò œe¬iska polstrovane – vybŸijane suk-
nem i pœura sò f teô œe¬iskaô, co ñentko œe œe¬i, taºe fcale poduski sò zrobŸòne Œwignajno 
Wk Mr¹g, û d³udzka poduszka Mr¹g, d³uga poduszka O i bl, pod³u¿na poduszka Mr¹g 
«becik»; 2. «miêkka podk³adka pod uprz¹¿, siod³o» O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz: 
plecow Åymñ s poduskò Napiwoda Nidz, poduka – cob [koñ] ñe višorovaú soe kšiÅa 
Gutkowo Olsz, coby go [wo³u] kark ñe drkowaú – poduska Zdory Pisz, œodúo ono ñaúo 
nazsko pamsa – bez drewna, skuÅano búo  ñaúa podusºi Maradki Mr¹g; 3. «pozioma 
belka w ró¿nych miejscach w konstrukcji wozu» O Szcz Pisz Olc.  MK

poduszkowy «o materacu: miêkki, niesprê¿ynowy – ?»: štròzak abo madraca – 
poduskov i druan Ba³dy Nidz.  DK

poduszyczka (Z) Gi¿ Pisz; «ma³a poduszka pod g³owê, jasiek»: podusycka pod 
gúowe ¬eckoŸu Pogubie Œrednie Pisz.  MK

podwalina (Z) Mr¹g Pisz; «pozioma belka le¿¹ca na fundamencie, stanowi¹ca 
podstawê œciany budynku»: fundamnt s ºañña abo s cegúy na tn fundamnt pšijdo 
podva¾iny, tind×ry a ñe¼ tñi b×le Karwica Pisz, podva¾ina to jes ten p¸rsy baúek, co 
na mur pšy¬e albo œfela muìjo Miko³ajki Mr¹g.  MK

podwa³ «piwnica»: ºedy kto muŸiú, to: puæ do podwaúu Gawliki Wk Gi¿.  MK
podwa¿aæ «przesuwaæ ku górze za pomoc¹ jakiegoœ narzêdzia»: to on [kowal] 

zawd podwaza ten oèeñ do gur Polska Wieœ Mr¹g.  MK
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podwa¿yæ «przesun¹æ ku górze za pomoc¹ jakiejœ dŸwigni»: podw×¿u³ kamnen 
brechsztang¹ ji go wydost×³ Tu³awki Olsz, KF.  MK

podwi¹zaæ psn; «przewi¹zaæ coœ, ¿eby nie opad³o»: Klejdziki swoje psiêknie 
wyp³uka³y, Strefelki zeby plotuskami podzióza³y psn Ma³ III 100.  MK

podwi¹zka (Z + lit) Olsz Gi¿, psn; Gpl -ów Olsz; «opaska do podtrzymywania 
poñczoch»: do œtref¾i pod´ëÑsºe ja üobúòce Gi¿ycko, zszyjcie mi now¹ gumê do pod-
ziujsków, bo ta star× ju¿ sie dycht rozci¹gnê³a Tu³awki Olsz, KF.  MK

podwieczorek (Z + P + lit + SWM VI, SWMp) OWM, psn; -ór- OWMzach 
Gi¿ Pisz Olc (SWMp uogólnia -or-); Nsg podwieczork OWMzach, Gsg -a W, -u Olsz; 
1. «posi³ek spo¿ywany po po³udniu miêdzy obiadem a kolacj¹» OWM: rano frštik, 
a po frštiku to podobŸadek – nojŸincy tako na puú ¬eœeñæ, obŸat – o dvanosty, o farty 
podŸeorek, potem to ŸeæeÅo – jak Ÿeèor pš¬e Szyldak O, na podwieczorek by³a kawa 
z dobrych „bonów” i „kuchy” jedne z makiem a drugie z anuskiem Dywity Olsz, P 4, 13, 
bÅuçka¾i na podŸeèurek D¹brówno O; 2. «pora podwieczorkowego posi³ku, popo³udnie; 
te¿: zmierzch» OW Pisz i bl: jak 4 go¬ina to o podjecorku Pogubie Œrednie Pisz.  MK

podwieczórek zob. podwieczorek.
podwieŸæ «jad¹c, zabraæ kogoœ udaj¹cego siê w tym samym kierunku»: mo¿e byœcie 

mnie mogli kawa³ek podzieŸæ, bo jezdem mocno zmêczony Tu³awki Olsz, KF.  MK
podwijka (Z + SWM XII) Mr¹g Olc; «d³ugi kawa³ek p³ótna do owijania 

niemowlêcia»: pod‡ijka – dla maúyô ¬eæi Miko³ajki Mr¹g.  MK
podwlec (Z) Olsz Gi¿ Pisz; «w odniesieniu do czêœci ubioru: w³o¿yæ, za³o¿yæ 

pod spód» Olsz Pisz: ka÷tan to znu÷ janšy, podwloko pod weste Purda Olsz; pod-
wleczony im. bier.: ºitel na spòdñice, suºenka mòìi¾i na ten, co byúo podvlecone pot 
ºitel Miechy Gi¿.  MK

podw³óczka (Z) O Nidz Gi¿; «czêœæ ubioru noszona pod wierzchnim ubra-
niem»: suºenka to na otspotku mu´i¾i, co v üotspòtku noœi¾i tak na Ÿime za podvúòcºe, 
co æepúo byúo Lipowo O gm. Waplewo.  MK

podw³óczyæ «w odniesieniu do czêœci ubioru: wk³adaæ, zak³adaæ pod spód»: bo-
jówka, co od spódy podw³ócz¹ bl, Kolb 610.  MK

podwoda, podwód (Z + P) Mzach; f Mzach, m Szcz, zapis nierozstrzygaj¹cy 
formy Nsg Szcz; «wóz z zaprzêgiem przekazany formalnie do podwiezienia kogoœ»: 
za pare dñi üopštalowa¾i ÷urmanºe, ÷urmanka to jest podwoda – ta jiô od‡ozúa do 
poæoçgu Jab³onka Nidz, na mojom proszbê kapral mie odprowadzie³ na posterunek 
polski i zaraz wys³a³ zo³nirza po podwodê Klon Szcz, P 5, 23.  MK

podwodny ogp: úutka podwodna Ryn Gi¿.  DK
podworze zob. podwórze.
podwozie «dolna czêœæ wozu»: zdyjmij spoj×ny ji deski a podwozie zaci¹gnij do 

st×wu, bo siê ko³a rozesch³y Tu³awki Olsz, KF.  MK
podwód zob. podwoda.
podwójka; na podwójkê «podwójnie, dwa razy»: pan zúoÅ na jednke, c na pod-

wujke [o szmacie maj¹cej zast¹piæ pieluszkê] Nidzica.  MK
podwójnie (Z + P + lit) Olsz Szcz; «dwukrotnie, w dwójnasób»: straèuú podvòíne: 

dost×ú t×no za centner i Åito œe mu íešèe zesôúo úo kilan×šæe fòntòf na centneÅe £êgajny 
Olsz, Stef JPW 63, ubra³em siê jako we ubranie najlepsze, bielizny podwojnie, krawatki 
na szyji i we keszenach Klon Szcz, P 5, 21.  DK
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podwójny (Z + lit) Olsz Mzach Mr¹g; 1. «z³o¿ony z dwóch czêœci» Olsz: taka œeæ 
podwujna albo potrujna £êgajny Olsz; 2. «dwojaki» Mzach: podvujne zorty še zbŸera: 
pšerša trava i putraf Wykno Nidz; 3. «o tkaninie lnianej: maj¹ca w osnowie po dwie 
nitki»: elony len pojedyñèy i podwujny Wojnowo Mr¹g.  DK

podwóreczko psn; hip «podwórko»: I zajecha³ w nowe podwóreczko I zapuka³ 
w szklane okieneczko psn IS LXXXV 292.  MK

podwórek, podwórko (Z + P + lit + SWM I) O Olsz Szcz Mwsch, psn; podwó-
rek O Szcz Mr¹g Gi¿, podwórko O Olsz Szcz Mwsch i bl, zapisy nierozstrzygaj¹ce 
formy Nsg Olsz Szcz Mr¹g Wêg Gi¿ Olc i bl; Gsg -rku Wêg, pl -ów Olc; «podwórze 
w zn ogp, te¿ dem»: wrota to sò ºedy z nadwoÅa na podwòrek wjeÅÇa Miko³ajki 
Mr¹g, i poœ¾i üoba üoglundaæ tego kozúa na podwurko ib, jek kto maúe m× to podwur-
ko, duze obora Ko¿uchy Pisz, jak jam byú w Ñi¬icy, to jaºem pšyjeôaú, to woúaúem 
jeœæ jus s podwurka Wa³y Szcz.  MK, KS

podwórny «o zwierzêciu: domowe» bl, SWM III s. 15.  AW
podwórze (Z + P + lit + SWM I) OWM, psn; -dwo- Mzach Gi¿; ogp, czasem 

te¿ «ca³e obejœcie gospodarskie wraz z budynkami» OWM: podvoÅe to co jag z dòmku 
še vyj¬e Pasym Szcz, taºi kompas bú roon u gospodaÅò÷ na podwòÞu – gnòj Butryny 
Olsz, podwòÅe tutej ñe¼ budyçkoma Paprotki Gi¿, ek us ten st go tam ñe ôce pšijmaæ 
to caúe podwoÅe zapal [o k³obuku] Piasutno Szcz, ü fraz ksiêdzowe podwórze «cmen-
tarz» W, SWarm 70.  MK

podwy¿ka (lit) Olsz i bl; 1. «podniesienie ceny towaru» Olsz: ³od psierszego m× 
byæ podwy¿ka na kupny gnój Tu³awki Olsz, KF; 2. «wianek lub bukiet zawieszany na 
krokwiach dachu na znak zakoñczenia prac ciesielskich» bl, Kult MW 171.  AW

podwy¿szaæ; imp 2pl podwy¿szajta; «podnosiæ»: powiedzta lepiej zawczasu, ¿e 
„Gazeta” kosztuje miljon i nie podwy¿szajta ceny GazOlsz XV 190.  AW

podwy¿szenie «wzniesienie»: pot vspò lez to i to, vspa to pot ñe¼ò; kaÅde 
podviššeñe to vspa U¿ranki Gi¿.  AW

podwy¿yæ «umieœciæ wy¿ej»: ju¿ dali siê nie d× tech spoj×nów podwy¿yæ Tu³awki 
Olsz, KF.  AW

podykterowaæ «podyktowaæ»: podykterowaæ; d×j ksiuszkê to ci podykterujê 
Tu³awki Olsz, KF.  KS

podyma (Z + lit) W Pisz, Kult MW RD, SWM II; 1. «okuta beleczka ³¹cz¹ca 
koñce tzw. skrêtów wozu» W i bl (SWM podaje wspóln¹ lokalizacjê: podejma, podyma 
O Olsz Nidz): podma a ted pšdò skranty; na pod‹e tlno rozvòrka Gutkowo Olsz; 
2. «metalowa opaska ³¹cz¹ca czêœci sochy»: otkúadñice to èymaúa podyma Pisz.  KS

podzagowaæ (Z) Olsz; «popi³owaæ?»: [ga³êzie] podzoguje œe na šèop Pluski 
Olsz.  KS

podzelowaæ (Z) O Nidz, podzolowaæ (Z + lit) OW Mr¹g Gi¿; -zól- W Mr¹g 
Gi¿; «w odniesieniu do butów: przymocowaæ podeszwê, podbiæ czymœ»: podzulowaæ, 
podes÷e podúozyæ Zgon Mr¹g, podzòlowaæ skuro Konopki Wk Gi¿.  KS

I. podziaæ «porobiæ na drutach lub szyde³kiem»: jeszcze nie tak póŸno, mogê jesz-
cze trochê podzi×æ Tu³awki Olsz, KF.  KS

II. podziaæ (Z + P + lit) WMzach, psn; tylko w po³¹czeniu z gdzie (kieny), zwy-
kle w wypowiedzeniach pytajnych «ulokowaæ gdzieœ, zostawiæ, zw³aszcza bez opieki; 
zgubiæ, zawieruszyæ, utraciæ»: navlekli tile tygo talalaístfa, Åe ñe Ÿam, gŸe to fšistko m×m 



178 podziaæ siê 

po¬aæ W, SWarm 91, ³od³upá³eœ jebuszko? – £od³upa³am! – A gdzieœ podziá³ ³upsiny? 
– Am zjád W, Stef OK 33, MaúgoÅatko, gÇeš ti poÇaúa to Çecko? Leszno Olsz, Stef 
JPW 69, Gdzieœ podzia³a twe szaty, Com ci spraziu³ przed laty? psn Stef I 39, Nim go 
przepszu³a, ni przetancowa³a, Sama ju¿ nie ¿em, gd¿em go pod¿a³a ib II 66, A gdziezeœ 
Ty dobra podzia³, Com od matki mia³a psn Kêtrz 78.  KS

podziaæ siê (Z + P + lit) W Nidz Pisz E³k Olc i bl, psn; fut 2pl podziejewa siê W; 
tylko w po³¹czeniu z gdzie (kani, kieni itp.), zwykle w wypowiedzeniach pytajnych; 
1. w utartych zwrotach z czasownikiem mieæ, najczêœciej zaprzeczonym «znaleŸæ 
dom, schronienie lub nocleg» W Pisz Olc i bl: jegb muj zyú, ale umer – ñi m×m œe 
g¬e po¬aæ Lisaki Pisz, Daú ‹i kolnde, zamknuú za mno wrota, G¬e ja œe po¬eje, 
uboga œerota psn, Jidzie chmura bandzie deszcz, Gdzie sia ptaszku podziejesz psn Gêb 
II 102, ja jeôaú do Ostrego Koúu na jermark, jo, i ñi ñaúem œe g¬e po¬aæ Œwiêtajno 
Olc, ü pošed do fœi i úot fstidu ñe Ÿe¬×ú, g¬e m× œa po¬×æ GryŸliny Olsz, Stef JPW 
11; 2. «udaæ siê gdzieœ, ulokowaæ siê, zaj¹æ jakieœ miejsce; zagin¹æ, zawieruszyæ siê» 
W Nidz E³k i bl: ale ju¿ i ludzie ze wsi na wywiady pos³ali do G¹siorowskich, gdzie siê 
podzia³ ich syn GazOlsz XXIX 39, razu ot Cervòngo Kšza mñe ñe poìe¬e¾i ¬e òn 
œe po¬×ú E³k, g¬e œe te œodúo ot tgo koña po¬aúo i g¬e ten Åolñeš jest Jab³onka Nidz, 
ü przen Cnotka moja cnotka Gdzieœ mi sie podzia³a Wódko pop³ynê³a Wzietrem sie 
rozwzia³a psn IS XLI 162.  KS

po dziadowsku zob. dziadowski.
podziakaæ (Z + lit) OW; 1. «rozdrobniæ na kawa³ki lub na miazgê, posiekaæ, 

por¹baæ, ut³uc» OW: kartofle moÅe jeœæ caúe, kartofle moÅe po¬akaæ Kajkowo O, 
UAM, pœele œe ‡encej w ogrutku puj¬e motèko i po¬aka Ulnowo O.  KS

podzia³ (Z + P + lit) Olsz; «czynnoœæ i sposób dzielenia czegoœ»: a dziedzic 
tak siê ubawi³ tem jego podzia³em ¿e mu korzec ¿yta jeszcze da³ Dywity Olsz, P 4, 12; 
üü «o rozbiorze Polski» Olsz: i przisz³a do Polski Warmija. Sia nale¿a³a do Polski a¿ 
do podzia³u Barczewko Olsz, PorJ 51, 5 s. 28.  KS

po dzieciñsku zob. dzieciñski.
podzieliæ (Z + P + lit) O Olsz Szcz Gi¿ E³k i bl, psn; imp 2pl podzielta bl; 

1. «rozdrobniæ jak¹œ ca³oœæ na czêœci, rozbiæ na grupy» O Olsz Gi¿ i bl: potem íešèe 
ten len klepali i pšes šèotki muœeli po promñùnkaô po¬eliæ i æosaæ i potem pšendli na 
koúkaô Br¹swa³d Olsz, KN III 211, podzielta ca³¹ Warmjê na swoje rewiry i niech 
ka¿dy w swoim rewirze pracuje GazOlsz XV 193, ktoœ œe pytoú ¬eæuka co by zroiú 
gdyby vygraú v loteryjo ‹iljony; on poìada co po¬e¾iúby i zañus do domu Ornowo O; 
2. «dziel¹c coœ, rozdaæ kilku osobom» Olsz: weœ podziel te cztery koguty na te tu piêæ 
osób przy stole, ale tak a¿eby wszêdzie po rowno by³o Dywity Olsz, P 4, 12; podzielony 
(Z + P) Olsz Szcz E³k, psn; Nsg n -e Olsz, -o E³k, praet z podm. uogóln. ze s³p. 
Olsz, bez s³p. E³k; im. bier. w zn 1: æ÷eræ – no to ºed co je na œtyry ¬eúa po¬elune 
Gady Olsz.  KS

podzieliæ siê (Z + P + lit) W Gi¿, psn; inf -éæ Olsz, imp 2pl podzielta siê bl; 
«rozdzieliæ coœ miêdzy siebie»: koÅd ma kawaú, to œe po¬e¾i¾i rolo Wêgój Resz.  KS

podzielnia zob. spó³dzielnia.
podziemny ogp: ten koœæuú to pod¬emny vyôot ma pod lasek Ornowo O.  DK
podziewaæ «zostawiaæ? traciæ?»: nie ziem, gdzie ty podziew×sz te psien¹dze, bo 

nigdy nic ni m×sz Tu³awki Olsz, KF.  KS
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podziewaæ siê «przebywaæ, znajdowaæ siê»: gdzie ty siê podziew×sz? Tu³awki Olsz, 
KF, g¬e to œe fœo po¬iva, ¬iœa ñe mozes ñic dostaæ Zdory Pisz.  KS

podziêka «podziêkowanie»: zabacyúam jakò pœeœñò œp¸ewa¾i, po¬eçka Bogu do 
pseñicy, to do groôu Zdory Pisz.  AW

podziêkowaæ (Z + P + lit) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl, psn; imp 1pl podziêkujwa 
bl, imp 2pl podziêkujta Olsz Gi¿, fut 1pl podziêkujem bl; 1. ogp OWMzach Mr¹g Pisz 
i bl: i una vŸeúa grabneúa mu te p¸ijn¼e i daúa, a un po¬çkovaú Warcha³y Nidz, UAM, 
tlo Panu Bogu mata po¬eçkovaæ, a ja ñic ñe ôce Jagodne Pisz; 2. «zrezygnowaæ z czegoœ»: 
muj brat to bú koúo Òaúdova, to potam po¬açkovaú Butryny Olsz; podziêkowano 
z podm. uogóln. w zn 1: plòn, popœi¾i tedi, za to robote Bogu po¬eÖkowano, co jest 
zrobŸone Polska Wieœ Mr¹g.  AW

podziêkowaæ siê (Z + lit) O Pisz; «podziêkowaæ»: e poîÜnkovaú i pošet O, JP 
XXXIV 282. (Nm sich bedanken).  AW

podziêkowanie (Z + P + lit + SWM VIII) Olsz Szcz E³k i bl, psn; 1. forma 
rzeczownikowa czas. podziêkowaæ Olsz E³k i bl: po¬açkovañe za Þñiva, ale ºedyœ ñe 
buúo [odp. na pyt. o do¿ynki] Gady Olsz, ü oznajmujê z podziêkowaniem, ¿em w cza-
sie od pocz¹tku tego miesi¹ca otrzymywa³ „Mazura” GazOlsz XXIX 86; 2. «wyrazy 
wdziêcznoœæi»: i na tem cmentarzu ja zakopa³em walizkê, telegramy które zem od Rz¹d 
polskiego otrzyma³, podziêkowanie za to, zem duzo gotowki przez granicê podawa³ Klon 
Szcz, P 5, 51.  AW

podziobaæ (Z + lit) O Olsz Szcz Mr¹g i bl, psn; -dzió- bl; 1. «pokaleczyæ dzio-
bem» Olsz i bl: wróna podzioba³a kurcz×ka Tu³awki Olsz, KF; 2. «lekko okopaæ 
motyczk¹ dla usuniêcia chwastów» O Szcz: to œe pœele tm œe po¬obŸe, tšeba reçko 
wbraæ, wÅuæiæ, Ÿe¾isko prec Wystêp Szcz; 3. «po³upaæ»: tšeba go [drzewo] po¬obaæ 
albo poæoñæ Rudziska Szcz; podziobany (Z) Mr¹g, lit bl, psn; «pokryty bliznami po 
ospie»: co taºe wondoúºi œe porobŸo, to ted cale cúoŸek po¬oban, po polsku Ÿetšne 
üoœpœice Dobry Lasek Mr¹g.  KS

podziomek (lit) O i bl; «wed³ug wierzeñ ludowych z³y duch szkodz¹cy 
cz³owiekowi» bl, Kolb 65; üü a) «zamieniaj¹cy niemowlêta na podrzutki» O i bl: 
wówczas i podziomki zwróc¹ porwane dziecko, oczywiœcie nale¿ycie tak¿e zbite O, 
Kolb 60; b) «drêcz¹cy ludzi z zewn¹trz albo tocz¹cy ich wnêtrznoœci» O i bl: pod-
ziomki, czyli krasnoludki [...], dra¿ni¹ i drêcz¹ ludzi na sposób chobo³dów Lubajny O, 
Kolb 60.  KS

podzióbaæ zob. podziobaæ.
podziurawiæ; tylko -du-; ogp: podùraŸiæ W, SWarm 115, ü podurazili go jek prze-

tak Tu³awki Olsz, KF; podziurawiony im. bier.: m×sz podurazione portki Tu³awki 
Olsz, KF.  KS

podziurawiæ siê; tylko -du-; ogp: zaszyjta ten mnech, bo siê dycht poduraziu³ 
Tu³awki Olsz, KF.  KS

podziwiaæ (Z) Pisz, psn; «wyra¿aæ podziw, uznanie, zachwycaæ siê»: Jek nastanie 
maj, To tu cisty raj: Sady ca³e, œliczne bzio³e, Podziziaæ tan kraj psn Stef I 231, i kròlowa 
pšyjeÅÇaúa po¬i‡aæ mondroœæ Salomonowo Jagodne Pisz.  AW

podziwienie «coœ dziwnego? coœ gorsz¹cego?»: Ðelke, ucæive, œlaôetne panstfo, 
Cobiœta ñe ñeli za po¬ivŸeñe, Com tak œmñele s kòñika stòmpœuú, Do vaspanstfa prùk 
pšestòmpœuú oracja, KN II 59.  AW
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podziwowaæ (Z) Gi¿ Pisz, lit bl, psn; praet 2pl podziwowaliœta bl; «dziwiæ siê 
komuœ, zwykle oceniaj¹c go negatywnie lub maj¹c coœ za z³e»: ucñ, das mu jak jaºe 
stuºe, ñe mozna jmu po¬ivovaæ, casm ñe ma tgo, jesce tgo drku v reçku jek star 
Bzury Pisz, UAM, Prose was, moi nili przyjaciele, Zebyœta mi ni podziwowali ziele, 
Gdybym sie w cemkolziek pomylu³ oracja, psn Ma³ III 102.  AW

podzolka?; tylko -ól-; «zelówka»: zeluje, po¼ulºe [odp. na pyt.: Co siê robi z bu-
tem, kiedy siê zedrze podeszwa?] Mieruniszki Olc.  KS

podzolowaæ zob. podzelowaæ.
podzólka zob. podzolka?
podzólowaæ zob. podzelowaæ.
*podŸwiekiwaæ «o krowie: prze¿uwaæ paszê po raz drugi»: krova to je, a jek œe 

ukúa¬e, to po[¬]Ÿekuje Fr¹knowo Nidz.  KS, DK
podŸwign¹æ «podnieœæ, unieœæ coœ ciê¿kiego»: po¬ìignoñæ to ja ne moga N Ka-

letka Olsz.  KS
pod¿egaæ (P) Szcz, pod¿ogaæ (lit) W; pod¿ugaæ W; «podjudzaæ, podburzaæ»: íek 

ve fœi šurki pobŸili œa kiíami, to Sander íešèe íyô potÅug×ú i kšiè×ú, Åebi bŸili mocñi 
W, SWarm 115.  AW, DK

pod¿ogn¹æ; tylko pod¿ugn¹æ; «podjudziæ, namówiæ do z³ego» W, SWarm 
115.  AW

pod¿ugaæ zob. pod¿egaæ.
pod¿ugn¹æ zob. pod¿ogn¹æ.
poeta (Z + P + lit) Olsz Wêg; N?A? pl -ty Olsz; ogp: na Mazurach Ìjeñ¬eœont lat 

poeta Ìisaú – Wròble÷sºi Purda Olsz, to esce nie ziedzio³ nikt co üon [Micha³ Kajka] 
poéta taki Jakunówko Wêg, LitLud 83.  AW

poezje plt «wiersze»: pisa³em te¿ listy, poezje w gazecie St Kaletka Olsz, P 7, 3.  AW
po fachowsku zob. fachowski.
pofaciæ zob. pochwaciæ.
pofajdak (lit + Kult MW MD) W i bl, psn; 1. «jeden z dawnych tañców 

warmiñskich, z figurami i tzw. trompaniem» W i bl: zwykle tañczy³o siê „pofajdoka” 
na zakoñczenie zabawy Sob 217; 2. «nicpoñ, ga³gan (obj. Sob)» W i bl: Mnia³a baba 
pofajdoka [...] Wsadziu³a go na prosioka psn Gêb II 123.  KS

pofajnrowaæ; poœw. tylko im. bier.; «polepszyæ?»: byú taºi pobÞity, popuôúy taºi, 
napuôúy; to uš pofajnrovano £ugwa³d Olsz. (Od nm verfeinern?).  KS

pofajtaczek «o ogonie»: koza mn×úa ogon, a to ne buú ogun, tlo pofajtaek Ruœ 
Olsz.  KS

pofajtaæ 1. «pomachaæ, powywijaæ»: d×í mi batùk, í× tyš ôæ×ú biô troôa pofaítaæ 
W, SWarm 115; 2. wulg. «pobrudziæ w³asnym ka³em»: ôto znùf pofaít×ú deska f abyíu? 
W, SWarm 115.  KS

pofajtaæ siê wulg. «wypró¿niæ siê, pobrudziæ siê w³asnym ka³em»: ze straôu po-
faít×ú œa f portki W, SWarm 115.  KS

pofaliæ zob. pochwaliæ.
pofa³dowaæ siê «staæ siê pogniecionym, pomi¹æ siê»: portki siê pof×³dowa³y 

Tu³awki Olsz, KF.  KS
pofarbowaæ «nadaæ kolor, zabarwiæ»: po÷arbowaæ carno Bartki Nidz; pofarbo-

wany 1. «poplamiony przez coœ kolorowego»: wyjmujê tajnie list i dokomety, ale juz 



181pogada³y 

by³y ca³kem zamoczonie i pofarbowanie od krawatow, ktore poszada³em przy sobie Klon 
Szcz, P 5, 22; 2. «o koniu: poddany zmianie barwy sierœci»: zmñañ×ú œa s ciganami na 
koña, íek potam œa pšekùn×ú, pofarbovanygo W, SWarm 83.  KS

pofarfoniæ «pobrudziæ»: przy tem skubanu gesi pofarfunu³aœ sobzie dycht szorc 
Tu³awki Olsz, KF, pof×rfùñuúeœ sobŸe vùísi i caú× vesta W, SWarm 115.  AW

pofarfoniæ siê (lit) W; «pobrudziæ siê»: pofarfunu³eœ siê jek prosi×czek Tu³awki 
Olsz, KF.  AW

pofastrygowaæ; -fastrz-; ogp W, SWarm 115.  KS
pofastrzygowaæ zob. pofastrygowaæ.
pofchaliæ zob. pochwaliæ.
poflekowaæ (Z + lit) W Gi¿; «naprawiæ uszkodzenie, uzupe³niæ braki (zwykle 

w odzie¿y), za³ataæ» W Gi¿: poflykuí šurkoŸi portki, bo mu z ñyô íuš dupa viglùnd× 
W, SWarm 35, f púoæe sù dùri, tšeba go poflykovaæ ib; poflekowany im. bier.: œive buksi 
mñ×ú poflykovane brunatnami flykami W, SWarm 115.  KS

pofolgowaæ (Z + lit) Olsz Mr¹g, psn; 1. «ograniczyæ wymagania, zezwoliæ na 
zw³okê lub przerwê, okazaæ wyrozumia³oœæ w okreœlonej sytuacji» Olsz Mr¹g i bl: 
Oj, pofolguj, ach, mój przodkownicku, pofolguj, üObejrzyj sie na zezbiracecke, nie mor-
duj psn Sob 52, mógbyœ mu jeszcze trochê pofolgowaæ ze sp³at¹ d³ugu Tu³awki Olsz, 
KF, muse iœæ ô¾bek fsa¬iæ, pan pofolguje Nida Mr¹g; 2. «o dolegliwoœciach: zel¿eæ? 
ust¹piæ?»: to ºed maæce ôto ma, to opašÅl tego pulwru j wpæ, to po÷olguje Lipowo 
Mr¹g.  KS, DK

po francusku zob. francuski.
pofuraæ (Z + lit) Olsz Mr¹g; «pofrun¹æ, polecieæ»: bòÞeboúek – podÅuca¾i go do 

gòr, po÷uraú ÷tencas Miko³ajki Mr¹g, i tak sie umó¿ili [ptaszki], chto naw·izej pofura 
Grabowo Mr¹g, PorJ 55, 116.  AW

pofurgaæ «polataæ? polecieæ?»: po polsku fruñeš, a u noju pofurgaš, furñeš 
Grabin O.  AW

pofurn¹æ (Z + lit) W Szcz; praet 3sg pofur³(a) Olsz; «pofrun¹æ, polecieæ»: 
[goúòmpki] pofurnli do šrotki i pomogli íi Çopkami zbÅraè kúoski Leszno Olsz, Stef 
JPW 70, on furoú, to taka drapaka üogna i s tgo taºe skry pryskaúi i pofur pot Butryny 
Pokrzywy Olsz.  AW

pofutrowaæ «nakarmiæ, po¿ywiæ»: koñika po÷utrowa¾i psn, ü przen po ìenkšej 
èenœæi rolo vypracovano üobrobŸono, pofutruje œe v jeœeñi Gady Olsz.  MK

pofycaæ, pofytaæ, pofytny zob. pochw-.
pogadaæ (Z + lit) OWMzach Gi¿ Pisz, psn; fut 1pl pogadawa Olsz i bl, imp 

1pl pogadajwa bl; «spêdziæ pewien czas na rozmowie, pogawêdce lub dyskusji; te¿: 
omówiæ z kimœ jak¹œ sprawê»: pšyjeôaú pan múody z daleka ôet, gÅeèñe œä skúoñiú, 
kapeluš zdjoú, pogadaú z ojcäm Stêkiny Olsz, jek œe popšiúo, pogadaúo œe troôe 
i pšœ¾im do dòmu, opšikovaúo œe ôlf Napierki Nidz, minaš pošet tam do múna, 
z lu¬a‹i pogadaú Gardyny Nidz, [kapelan] z ka¿dam ziedziá³ co pogádaæ, ka¿dego 
pocieszyæ W, Bar 42, j× tam pog×d×m z szulnistrzem to mo¿e ciê przesadzi do trzeci 
klasy Tu³awki Olsz, KF, ü tam ñe tšeba ñic rozmaìaæ, tylko pogadaæ do serca Purda 
Olsz.  MK

pogada³y «o cz³owieku: rozmowny?»: co za fejne lu¬e pogadaúe, oñi vyjmajo tako 
kruÞe sÌiritusu Dryga³y Pisz.  MK
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pogadanie «mowa, wypowiedŸ (tu przen)»: to pog×dañe lisove potsúuô×ú miši-
kròlik i zvoú×ú do œebŸe fšistke pšèoúi, úosi i šeršeñe i mòŸuú do ñô Sprêcowo Olsz, 
Stef JPW 80.  MK

pogadanka (Z + P + lit) Olsz Szcz; 1. «rozmowa, zw³aszcza swobodna, 
pogawêdka» Olsz Szcz: i znowuz pic i jesc i pogadanki i pogadanki i adresy poda-
nia sobie wzajemnie, tak zaœ bawili, ze chyba siê nie zapomni do œmierci Klon Szcz, 
P 5, 28, coœ o pó³nocy oddali³em siê kilka kroków na pogadankê z kierownikiem stacji 
St Kaletka Olsz, Leng 192; 2. «popularny wyk³ad»: zbraña i pogadaçºi odbywaúy œe 
ras na ty¬eñ Purda Olsz.  MK

po galancku zob. galancki.
pogalopowaæ «popêdziæ; te¿: pojechaæ konno k³usem (wg obj. KF)»: 

pogalopow×³em za nemi ale ju¿ jech nie bu³o zidaæ Tu³awki Olsz, KF.  DK
pogan, poganin (Z + lit + SWMc) W Nidz Pisz, psn; pogan W Nidz Pisz, poga-

nin Pisz i bl, zapis nierozstrzygaj¹cy formy Nsg bl; Npl pogany Olsz, Gpl poganów bl; 
1. «innowierca, nie katolik; cz³owiek nieochrzczony» W Pisz i bl: Nie z zydów äni z po-
gänów, Lec st¹d, ze zä wiele panów psn Kêtrz 97, Lecz poganin ¿adnej litoœci nie maj¹c 
[...] Przywi¹zawsy matkê do konia, precz bie¿y psn IS XLIII 169; 2. «epitet pejoratywny» 
Nidz Pisz i bl: Oj bor, las, wsoka ôojina, Ñe dajze ñi, Boze, z Leœin pogañina psn.  MK

poganiacz (SWM IV) E³k Olc; «w ko³owrotku: deseczka ³¹cz¹ca peda³ z ko³em». 
  MK

poganiaczka (Z + SWM IV, Fal PST) Olsz Gi¿ E³k Olc; «w ko³owrotku: de-
seczka ³¹cz¹ca peda³ z ko³em»: pogañacka, co tak œe depce s tym trtem i s tym úubem 
pospoúu Budki Olc.  MK

poganiaæ (Z + lit) OWMzach Gi¿ Pisz, psn; fut 1sg bêdê pogania³ Olsz; 
1. «w odniesieniu do zwierz¹t: zmuszaæ do ruchu w okreœlonym kierunku, pêdziæ, 
te¿: przepêdzaæ» OWMzach Gi¿ i bl: koŸica – jek za púugäm ôo¬i, òn m× tak kj i pši 
täm kawaú Åamñäña u‡ešone, cob muk pogañaæ Stawiguda Olsz, ruscko œe koña 
pogaña Sucholaski Gi¿, ôura, ôura – to œe tak pogoño, popêÑ¼a œe Piwnice Wk Szcz; 
2. «sk³aniaæ do poœpiechu, ponaglaæ»: un mñe zawdy pogaño, u ñgo zawdy prntko, 
un jest wojskow Myszki Pisz; 3. «przesuwaæ, przeci¹gaæ»: [u niewodu] loúf¾içka 
æeçka, zeby pogañaæ ten droçk Swaderki O.  MK

poganiaæ siê (Z + lit + SWM III) OWMzach Mr¹g E³k; 1. «o krowie: przejawiaæ 
popêd p³ciowy; te¿: parzyæ siê» lok. jw.: krowa ôce do bka – pog×ña œe Mr¹gowo, 
jeúoŸaºi to taºe múode, co jesce œe ñe pogañaú Szczytno; 2. «przesuwaæ siê»: te co 
pogañajo œe to pacyny Mr¹gowo.  MK

poganianie 1. «przesuwanie, przeci¹ganie»: Ÿidú do pogañan× ôoôl od ¬òr do ¬òr 
Jab³onka Nidz; 2. «zap³adnianie»: ja poœadaú na moiô ôektaraô dva koñe, pœeñæ kruf, 
dva jaúòìice, taºe co muÞi do pogañaño, rozuméjeæe co Skajboty Olsz, UAM.  MK

poganin zob. pogan.
pogañski lit bl, psn; 1. «w³aœciwy poganom» bl: Wiara ta nie chrzeœciañska Lecz 

djabelska i pogañska Kal 1890, 13; 2. «nale¿¹cy do pogan» bl: Konie twe pobior¹ 
i onych nie wróc¹, Bo siê z niemi w kraje pogañskie obróc¹ psn IS XLIII 169.  DK

pogañstwo (Z + lit) Olsz, psn; «poganie; te¿ o czasach pogañskich»: Od 
pogañstwa pochodz¹ce, I nas lud omamiaj¹ce Kal 1892, 9, tu kiedyœ byli Prusoki, jak 
by³o poganstwo Barczewko Olsz, PorJ 51, 5 s. 28.  MK
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pogarbiæ «o chorobie: spowodowaæ powstanie wypuk³oœci w wielu miejscach»: 
rojmatysm to gnaty úamñe, to tak te koœæi pogarb´i, pokurc Snopki Pisz.  KS

pogarbieæ «o wielu osobach: pokryæ siê garbami, staæ siê garbatym»: jedni ³upadli 
pod przetak, pot³ukli sia i pogarbzieli. To byli szewce W, Stef OK 34.  MK

pogardzaæ (Z) Olsz, lit bl, psn; imp 2pl pogardzajta bl, praet 2pl pogardzaliœta bl; 
1. «okazywaæ komuœ pogardê, brak szacunku» Olsz i bl: Mam aby jedno proœbe do was; 
abyœta […] rodzicami wasymi nie pogardzali bl, Ma³ III 143; 2. «odrzucaæ coœ, odmawiaæ 
czegoœ» bl: no jedztas esce, jedzta, a i piwem nie pogardzajta bl, Ma³ I 13.  MK

pogardziæ; fut 2pl pogardzita; 1. «okazaæ komuœ pogardê, lekcewa¿enie, uznaæ za 
coœ gorszego»: ñedobrego cúoŸeka tšeba pogar¬iæ Jedwabno Nidz, ü chyba nie pogardzita 
naszemi mniskiemi progami Tu³awki Olsz, KF; 2. «odrzuciæ z pogard¹»: Jek nowy obraz 
sprawili wnet tem starem pogardzili Za drzwiami go postazili psn IS XXIX 105.  MK

pogarniaæ (Z) Resz Szcz; «garn¹c przesuwaæ, zagarniaæ»: œe pacnuje, a Ÿosúem 
œe pogarña Piastuno Szcz.  MK

pogarniaæ siê «byæ przesuwanym, zagarnianym»: we dwuô to œeæ zastaŸiæ, albo 
zaºi, jeden œe zastaŸaú a jeden œe pogarñaú Snopki Pisz.  DK

pogasiæ «przerwaæ œwiecenie, zgasiæ»: czas z n×ma spaæ, bo ju¿ œwiat³a pogasili 
Tu³awki Olsz, KF.  MK

pogawêdka (P) Szcz; ogp?: i tak tez by³o: obiad i pogawêdka Klon Szcz, P 5, 28.  MK
pogderaæ «pozrzêdziæ»: nech gder×; jek sobzie trochê pogder× to zar× zdrowszy 

Tu³awki Olsz, KF.  UDK
po germañsku zob. germañski.
pogi¹æ, pogn¹æ (Z + lit) OW Szcz Pisz; «powyginaæ, pokrzywiæ»: chto te druty 

tak pog×³? Tu³awki Olsz, KF, jak tra¸i ta gaza, to tako moc ma, co pogñe fœo [o wy-
buchu w kopalni] M¹cice Szczytno, dal mu rover ôoc i troôe poguú tn rover D³u¿ki 
O, UAM; pogiêty «o drzewie: krzywe, powykrêcane»: koœlaèe od ‡atru poèente 
Skajboty Olsz.  UDK

pogi¹æ siê «ulec zniekszta³ceniu, przestaæ byæ prostym»: [u kosy] üostœe, plec; 
plec se poèe¾i Bogacko Gi¿, ³od ciep³a deski siê pogê³y Tu³awki Olsz, KF.  UDK

pogidlaæ «po³askotaæ, po³echtaæ» W, SWarm 115.  UDK
pogin¹æ (Z + P + lit) W Wêg Gi¿ Pisz, psn; 1. «o wielu istotach: straciæ ¿ycie, 

zostaæ uœmierconym» W Wêg Gi¿ i bl: tak na n×ju [...] strzelali, co wnetki wszyscy 
poginêli Tu³awki Olsz, KF, nie zosta³o ani konia, ani krowy, nawet wiele psow pogine³o 
Stryjewo Resz, P 1, 7, komor to tak ci ñe da spaæ; petrulŸo maca¾i; s cukrem rozrobŸiæ 
i pomazaæ, to poèine¾i So³tmany Wêg; 2. «przestaæ byæ widocznym, znikn¹æ» Gi¿ i bl: 
Cas do domu cas, cas, nadobne dziewecki, Juœci pogineli na niebzie gziozdecki psn Gêb 
II 83, jek kto taºi owÅoÇaúi bú, a tej wod s tj studñi wŸoú i e omú, to poèineúo S¹dry 
Gi¿; 3. «wygin¹æ, przestaæ gdzieœ wystêpowaæ, o przedmiotach: wyjœæ z u¿ytku»: jek 
pocel len w jeŸora macaæ, to reºi poèinel, barzo èineú Bogacko Gi¿, púatek, ale, 
pœervuj kapelus, teras kapelusy poèinúy D¹brówka Pisz; 4. «zapodziaæ siê, przepaœæ»: 
ja sfojiô [kur] tu ñe pšprova¼e, boby ñi poèineúy Kwik Pisz.  UDK, DK

pogl¹daæ psn; «patrzeæ, spogl¹daæ»: Ci na swê ojczyznê oczy obracaj¹ Na pokrew-
ne swoje z p³aczem pogl¹daj¹ psn IS XLIII 169.  UDK

pog³adziæ «pobronowaæ» Mycyny O, SWM I s. 84; pog³adziony im. bier.: ý po 
podüorañu to bñ¬e ted pobrònowane, pogúa¬òno, co te kêÐp porostúukujo Szczytno.  DK
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pog³adziæ siê 1. «pog³askaæ siê»: Najemy siê, napijemy, Po brzuchu siê pog³adziemy 
psn, Wis³a IV 801; 2. «zostaæ wyrównanym»: a pòŸñej, jak juÅ zaèeúo keúkovaæ, to je 
muœaú letko brono gúa¬iæ, aÅeby œa ta Ÿe‹a pogúa¬iúa GryŸliny Olsz.  DK

pog³askaæ (Z + P + lit) Olsz Mr¹g; ogp: ten nastars pan drektor poklepaú go 
i pogúaskaú go i mu´iú: snu, dobÅeœ üotpo´e¬aú Mr¹gowo, pog³aska³a go po licach 
Tu³awki Olsz, KF.  UDK

pog³êbiæ; poœw. tylko im. bier.; «wg³êbiæ»: to po wsuwaniu tej szyby odpychali ten 
sto³ do mie we stronie muru, ktory by³ pog³êmbiony 120 cm Klon Szcz, P 5, 17.  MK

pog³êbienie «zag³êbienie»: na ten rozÅaÅony ogeñ, to my mòŸiva kukšysk, a co do 
tgo pogúemeña, to ñe moge Åadnego vyjaœñeña daæ Tomaszkowo Olsz.  MK

pog³odowaæ «nie dojadaæ, zaznaæ g³odu przez pewien czas»: nic by ci nie 
zaszkodziu³o, jekbyœ jeszcze troszkê pog³odow×³ Tu³awki Olsz, KF.  DK

pog³upiæ «otumaniæ, og³upiæ»: dycht n×ju pog³upsili z tem jech g×danem Tu³awki 
Olsz, KF.  UDK

pogmatwaæ «popl¹taæ, pomieszaæ»: pogmatw×³eœ tê przêdzê ji ter× mi mo¿ewa 
ji nazijaæ na szpule Tu³awki Olsz, KF; pogmatwany im. bier. (przen?): tak× pogma-
twan× ta robota, co ni mo¿ewa dali robziæ Tu³awki Olsz, KF.  UDK

pogmatwaæ siê «popl¹taæ siê, pomieszaæ siê»: wciórko mi siê tu pogmatwa³o 
Tu³awki Olsz, KF.  UDK

pognaæ (Z + lit) O Olsz Nidz Gi¿, psn; 1. «zmusiæ do ruchu w okreœlonym kie-
runku, te¿: przepêdziæ, przegnaæ, wypêdziæ» Olsz Gi¿ i bl: pogn×³em byd³o do lasu, 
coby b¹ki tak nie gryz³y Tu³awki Olsz, KF, I psamy pognacz i wyszczwacz, By nie wróczu³ 
bogactwa ³oglóndacz psn Stef II 90; 2. «pobiec»: pognaúbm jakò to drogò dal, 
moze casm ñedaleko jes jakaœ Þeœ Jab³onka Nidz; pognana (Z) O Olsz; «o krowie: 
zap³odniona»: ý jeúoŸica bñ¬e pognan×, oæe¾i œe Waplewo O.  MK

pognaæ siê (Z + lit) W; «o krowie: zostaæ zap³odnion¹»: krowa ôce do bka, kro-
wa e pognaúa D Wólka Resz.  MK

pogn¹æ zob. pogi¹æ.
pogniæ (Z + lit) Olsz Szcz Gi¿; «zgniæ, spróchnieæ»: latosi rok bu³ taki mokry to 

n×ma gw×³t kartoflów pognu³o Tu³awki Olsz, KF, wontor pogñiú, to jus ñe tššma dno 
Rumy Szcz; pognity (Z) Gi¿; Nsg n -o; im. bier.: [drzewo] zúamane to jest abo pogñito 
Skop Gi¿.  UDK

pognieœæ 1. a) «pot³uc, zmia¿d¿yæ»: na kañeñu bŸije vaúºem, co œe pogñeæe esce 
lepœi, ftedy klepaæ, jo, te paŸ¬ory co üoblecu Tuchlin Pisz; b) «przygnieœæ? poturbowaæ?»: 
koze pogniòt, po³omo³, a nie wsta³a Rudziska Szcz, BWM 172; 2. «zmi¹æ, pomi¹æ»: 
³usi¹æ trochê jen×czy, bo sobzie klejd pognieciesz Tu³awki Olsz, KF; 3. «w odniesieniu 
do ciasta: wyrobiæ» Rzeck Resz, SWMp 100; pognieciony «rozdrobniony, ut³uczony»: 
a to moze byæ œecka z ofsem pogñeæònym, a ñektuÅy to kartofle oblejo Fr¹knowo Nidz, 
pogniecione kartofle S¹dry Gi¿, SWMp 202.  KS

pognieœæ siê «zostaæ zmia¿d¿onym»: wsadziu³em zisne do kieszeni ji mi siê dycht 
pognot³y Tu³awki Olsz, KF.  KS

pogniewaæ «wzbudziæ czyjeœ niezadowolenie, zdenerwowaæ (niejeden raz?)»: 
We dne jó pognéwom, ¯eczorém przeprosze psn Stef II 112.  KS

pogniewaæ siê; (lit) Olsz, psn; 1pl cond bym siê pogniewali Olsz; 1. «pok³óciæ 
siê» Olsz i bl: wnetki bym siê pogniewali Tu³awki Olsz, KF; 2. «poczuæ do kogoœ ¿al, 
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urazê»: A jak wam siê nie spodoba co ja tutaj œpiewam Zaœpiewajcie sobie sami, ja siê 
nie pogniewam psn IS XXXI 113.  KS

pognoiæ «nawieŸæ ziemiê obornikiem»: co p×ra l×t tšeba rol× pognoíiæ W, SWarm 
115, œe pognoi karto÷¾isko do karto÷¾i Unieszewo Olsz; pognojony im. bier.: pod Åito 
tak œa roŸiúo, e byúo pognojone GryŸliny Olsz. KS

pogoda (Z + P + lit + SWM VI) OWM, psn; 1. «dobre warunki atmosferyczne; 
te¿: dzieñ s³oneczny, ciep³y, bez deszczu» OWM: po krùtki pogo¬e znùf œa úoŸimñuúo 
W, SWarm 104, eno zeby Pan Bóg pogode da³, zeby mozna psiêknie i sucho zebraæ bl, 
Ma³ I 9, p¸eçkn cas, ºed súuñce œfeæi, pogoda ted Ko¿uchy Pisz, pogoda, súonèny 
¬iñ Maruzek O, ü pajenèna furo, to na pogoda Wipsowo Olsz; 2. «warunki atmosfe-
ryczne panuj¹ce na jakimœ obszarze lub w jakimœ czasie; te¿: dzieñ charakteryzuj¹cy 
siê takimi warunkami» OWM: mglsto  Þimno, v ješeñi ¾iôa pogoda Ko¿uchy Pisz, 
stojo³ jeke sztyry tigodne na polu – zale¿i od pogody D³u¿ki O, PKFP XVIII 38, przs. do 
Gód – tysi¹c pogód W, Bar 137, ü na ¾iôo pogode [o zapowiedzi, któr¹ stanowi ksiê¿yc 
otoczony mgie³k¹] Turówko O, ü pogoda buúa íek œækúo Sz¹bruk Olsz, KN III 213; 
ü pogoda dobra, fajna, jasna, ³adna, piêkna, s³oneczna, ~ brzydka, deszczowa, licha, 
marna, niedobra, nie³adna.  KS

pogodliwie «pogodnie» Szyba E³k, SWM VI s. 46.  DK
pogodnie ogp: jek jeszcze jutro bêdzie tak pogodnie, nie br×kujewa ¿yto w ³×ki 

st×ziaæ jen× ³od razu mo¿ewa go wzieŸæ do stodo³y Tu³awki Olsz, KF.  DK
pogodno «pogodnie»: œano, ºedy pogodno, to je Ìirsy gatunek Gorzeka³y E³k. 

  DK
pogodny (Z + lit) O Olsz Gi¿, SWM VI, psn; 1. «s³oneczny, bezchmurny» 

O Olsz i bl: leÅ [len] na tym bŸelñiku šternaœæe dñi – to usôñe, to ÷ pogodne po‡jtše 
beñ¬e zebran Glaznoty O, [niebo] pogodne, ºedy ômuruf ñi ma Zwierzewo O, W po-
godny wieczór œw. Jana Cichy pogórek z wieczoru psn IS XXXVII 140; 2. «wystêpuj¹cy 
przy ³adnej pogodzie, zwiastuj¹cy ³adn¹ pogodê»: pogodna preçga: modra, Ÿelòna, 
cerwòna Krzy¿any Gi¿, pogodny ob³ok bl, SWM VI s. 50.  DK

pogodyñka hip «pogoda w zn 1»: Wcoraj by³a pogodyñka, dziœ pochmurny dzieñ, 
Nie wzidzia³am mego Stawia przez ca³y tydzieñ psn IS III 456.  KS

pogodziæ 1. «doprowadziæ do zgody, pojednaæ»: nie markoccie siê, j× jech pogodzê 
Tu³awki Olsz, KF; 2. «po³¹czyæ w spójn¹ ca³oœæ rzeczy ró¿ne»: [Samulowski] potraœuú 
pogo¬iæ miœli norodowe z miœlami ôšeœæiíaískami Sz¹bruk Olsz, KN III 213.  KS

pogodziæ siê (Z + P + lit) Olsz, psn; 1. «dojœæ do porozumienia; pojednaæ siê» 
Olsz i bl: Wnet sia pogodzili na zapoziedz dali Barana zarznêli wesele sprazili psn IS 
LXIX 243; 2. «przyj¹æ, zaakceptowaæ coœ niekorzystnego» Olsz: muœiwa œe pogò¬iæ 
z wolò bosko Gady Olsz.  KS

pogoiæ siê «wygoiæ, wyleczyæ sobie rany»: pogojiæ œe tšeb× Wojnowo Mr¹g.  KS
pogomoniæ siê «pok³oniæ siê (obj. Wis³a III) [?], pok³óciæ siê?» bl, Wis³a III 88. 

  KS
pogoniæ (Z + P + lit) W Szcz E³k; «zmusiæ do ruchu w okreœlonym kierunku; te¿: 

wypêdziæ, przegoniæ»: to œe jo pogoñi – iæ [odp. na pyt.: Jak wo³a siê, pêdz¹c krowê?] 
Wiœniowo E³ckie, pogùñ troôa pšotkove koñe, úùne æùçgnù za maúo W, SWarm 125, 
majster mie jeszcze chca³ bic i mie pogoni³, ze ja nie chcê siê uczyc u niego Klon Szcz, 
P 5, 10.  KS
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pogoniæ siê (Z + lit) W; «o krowie, sp o owcy: zostaæ zap³odnion¹»: naš× Uaæat× 
pogùñuúa œa 12 marca W, SWarm 115, jegñ×k – póºi œä ñe pogoñi Olsztyn.  KS

pogoñ (Z + P + lit) O Olsz Szcz; 1. tylko w wyra¿eniu przyimkowym «œciganie 
kogoœ, poœcig» lok. jw.: poš¾i za gburem f pogoñ, ôæe¾i go dognaæ N Kaletka Olsz, 
wzieli uczieczkie na Królewiec krzi¿acy a Witold w poguñ za nimi Ulnowo O, PorJ 53, 5 
s. 32; 2. «ludzie goni¹cy kogoœ, bior¹cy udzia³ w poœcigu» Olsz: wiêc wbieg³em do lasu 
a pogoñ zmili³a droga za mn¹ Dywity Olsz, P 4, 15.  KS

pogorywaæ «niszczeæ od skwaru»: zoúty pœosek to us es nojgorsy, ‹jescoma to ot 
súuñca wpa¾i, pogorwa Paprotki Gi¿.  KS

pogorzeæ «straciæ mienie na skutek po¿aru (obj. SWarm)»: Kalina ñe tak d×vno 
pogoÅ×ú W, SWarm 115.  AW

pogorzenie «strata mienia na skutek po¿aru (obj. SWarm)»: ü chodziæ po pogo-
rzeniu [¿eby zebraæ datki pieniê¿ne lub wsparcie w naturze] W, SWarm 115.  AW

pogorzeniec «pogorzelec» W, SWarm 115.  AW
pogospodarowaæ «poprowadziæ gospodarstwo rolne przez pewien czas»: 

p×rê lat jeszcze pogospodarujê a potem ³ud×m gospodarkê mojemu synoziu Tu³awki 
Olsz, KF.  KS

pogoœciæ siê «wzi¹æ udzia³ w zabawie lub biesiadzie»: A ôto ôce z na‹i œe pogoœæiæ 
Muœi caúy rocek poœæiæ psn.  KS

pogotowie; na pogotowiu, w pogotowiu «do natychmiastowego wykorzystania, 
w gotowoœci»: já té¿ zitki zawdy pod bá³kiem mám na pogotoziu, chocam mojam dzie-
ciom mocno dobrá jest W, Bar 72, to tšeba búo esce [du¿o tkaæ dla m³odej pary] as 
fšstko búo f pogoto´u Ka³êczyn Szcz, UAM. KS

pograbiæ (Z + SDGW) W Szcz Mr¹g Gi¿ E³k; inf -éæ Resz Mr¹g, fut 1pl pogra-
biwa Olsz; «zagarn¹æ grabiami w jedno miejsce, zgrabiæ» W Szcz Mr¹g E³k: pogra-
b´iva f kopœice –  do domu Sza³stry Olsz, potam œa veŸña grabŸe i pograbŸi œa f snopºi 
Gietrzwa³d Olsz; bêdzie pograbiono z podm. uogóln.: by¬e pograbŸuno, na wozy lado-
wano ji do dumu ‡jeŸuno Paprotki Gi¿.  KS

pograbki (Z + SDGW) sp Olsz Szcz Gi¿ Pisz E³k; «zgrabione resztki s³omy 
pozosta³ej na polu po sprzêcie zbó¿ k³osowych»: to ked vozë tak s pola të targanke, to 
ted esce zagraë po tej targ×nce do csta, to tam za vozem i¬e tam jeden i zagraa, to te 
same co zagrapºi i pograpºi Wipsowo Olsz, SDGW 52.  KS

pograæ (lit) Olsz; imp 1pl pograjwa, 2pl pograjta; 1. «spêdziæ pewien czas, graj¹c 
na instrumencie muzycznym»: pogr×jta n×ma jeszcze na tr¹bach Tu³awki Olsz, KF; 
2. «spêdziæ pewien czas, graj¹c w grê hazardow¹ lub towarzysk¹» Olsz: pogr×jwa 
jeszcze siu³kê, mo¿e siê ³odegr×m Tu³awki Olsz, KF.  KS

pogranicze (Z + P) Olsz Szcz; «teren w pobli¿u granicy dziel¹cej obszary 
wyodrêbnione wed³ug okreœlonych kryteriów»: pšijeôaú do nas nauèæel Jašek Paweú, 
poôo¬iú s pograñièa, z Zakšewa – to juš byúo PomoÅe Purda Olsz, nieraz noc¹m gana-
lisny agentow niemieckich na pogranicu Klon Szcz, P 5, 33.  AW

pograniczny (P) Olsz Szcz; Gsg f -é Szcz; 1. a) «dotycz¹cy ochrony pogranicza 
pañstwa» Szcz: polski strazak pograniczny zabra³ pod s¹m opekê i go przeprowadzi³ 
do koszar na pograniczu Klon Szcz, P 5, 32, jest ca³a granica obstawonia straz¹m 
pogranicn¹m i chcom jech przy³apac ib, 34; b) «mieszkaj¹cy na pograniczu; zwi¹zany 
z pograniczem» Olsz Szcz: obowi¹zkiem Panstwa jest, te pograniczne miejszoœci 
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w swoj narod w³¹czyæ Dywity Olsz, P 4, 45; 2. «znajduj¹cy siê przy granicy»: przesli 
szcênœliwie przez podworko domu pogranicniego na ulicê i zapiewali sobie po niemiec-
ku Klon Szcz, P 5, 34.  AW

pogr¹¿yæ siê; poœw. tylko im. bier.; «ca³kowicie poddaæ siê przygnêbiaj¹cemu 
uczuciu»: i w smutku pogr¹zóne Skomack Wk E³k, PME XIX 97.  KS

pogrodziæ; poœw. tylko im. bier.; «otoczyæ p³otem, ogrodziæ»: búo zaœane ted 
 ÷ æeçgu ôo¬iúo bdúo, búo pogro¼one casem S¹dry Gi¿.  KS

pogroziæ (Z + lit) O Olsz Nidz Pisz; «postraszyæ kogoœ, wykonuj¹c charaktery-
styczne gesty»: pogroziu³a mu palcem ji móziu³a, aj, aj Tu³awki Olsz, KF, kozdy ¬æak 
muœi ferik mò´eæ, jäk ñe uñe, to ròscko se pogroŸi Myszki Pisz.  KS

pogródki (Z + SWM I) OMzach; 1. a) «górna czêœæ schodów ko³o drzwi otoczo-
na balustrad¹» Mzach; b) «ca³e schody» O Nidz; 2. «weranda bez daszku» Szcz.  KS

pogró¿ka (P + lit) Olsz; «zapowiedŸ kary, zemsty; groŸba»: j× siê tam z×dny 
pogró¿ki nie bojê Tu³awki Olsz, KF.  KS

pogrubiæ; poœw. tylko im. bier.; «zrobiæ grubszym»: tlo tn temp kuñec jest, igúa 
pogròbÞona taka dôt okruçgúa bes kolb Stryjewo Resz.  AW

pogruchaæ przen «porozmawiaæ z czu³oœci¹»: poszli do lasu ji sobzie tam pogru-
chali Tu³awki Olsz, KF.  AW

pogruchotaæ «po³amaæ, poturbowaæ»: pogruchotali mu nogi ji rêce Tu³awki 
Olsz, KF.  AW

pogryŸæ (Z + lit) OW Nidz Gi¿, psn; 1. «rozdrobniæ zêbami; te¿: zjeœæ» Olsz 
i bl: pogryŸ dobrze to mneso, coby ci w ¿o³¹dku nie ³utknê³o Tu³awki Olsz, KF, zegarek 
pomknoú, œkúo pogrys i ñic mu ñe buúo Unieszewo Olsz; 2. «o szkodnikach: poci¹æ 
zêbami; poniszczyæ» W: šerwo ur, m mneô pogrzu Stryjewo Resz; 3. «pok¹saæ 
(te¿ o owadach)» O Nidz Gi¿: [komory] jak pogryŸ¾i, take burôle by¾i, to joüdynem 
smarova¾i Szmygwa³d D O.  AW

pogryŸæ siê 1. «pok¹saæ siê wzajemnie»: psy siê pogryŸli Tu³awki Olsz, KF; 
2. przen «pok³óciæ siê»: ³o co ³oni siê tak pogryŸli? Tu³awki Olsz, KF.  AW

pogrzeb (Z + P + lit + SWM VIII, Kult MW AS) OWM, psn; 1. «ceremonia cho-
wania zmar³ego, te¿: stypa» OWMzach Mr¹g Wêg Pisz E³k i bl: posúy na moèiúy, pogÅep 
maju, zmerúa jena Wojnowo Mr¹g, zafœe byúo i œÌevane po polsku i po ‹ecku na veselu 
i na pogÅee, ñe byúo o to pomsty Tyrowo O, jak to gròska poôovana byúa, kafe ji fœistko jeœæ 
i pœiæ, jakem œe najed¾i œtery groèe tu pœiœ¾i, potem muœoú tancovaæ na pogÅee St Jab³on-
ki O, ü I skoczu³ ji na kark, Rónczki ji za³omo³, Pod ¿elóném drzewem Pogrzéb ji zgotowa³ 
psn Stef I 40; 2. «kondukt ¿a³obny» Olsz Nidz Mr¹g Pisz Olc: oñi tu š¾i tak s pogÅebem 
Nidzica.  AW

pogrzebacz (SWM II, SWMp) Nidz; ogp.  AW
pogrzebaæ «zakopaæ w grobie, pochowaæ»: My twe cia³o pogrzebiemy, Boga wspó³ 

prosiæ bêdziemy, Aby nas z tob¹ z³¹czy³ psn Stef III 118, ü fraz pogrzebaæ ¿yda «omin¹æ 
przy oraniu kawa³ek pola»: znowuj Åida pogÅeb×ú Bukwa³d Olsz.  AW

pogrzebanie «przegarnianie»: koor do pogÅebòña Rostki Pisz.  AW
pogrzebiæ (Z) Nidz Mr¹g, psn; «zakopaæ w grobie, pochowaæ»: na puú umerte 

uekañce, tam iô pogÅebŸi¾i Jab³onka Nidz.  AW
pogrzebny (Z) Szcz Gi¿, SWM VIII; Pogrzebna Niedziela zob. niedziela w zn 1. 

  AW
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pogrzebowy (P) Resz; ogp: zwyczaje pogrzebowe by³y w mojej rodzinej wiosce jak 
i w sz¹szednich Stryjewo Resz, P 1, 2.  AW

pogrzmiewaæ impers ogp: W dalekiej stronie pogrzmiwa, Tam mój najmnilszy 
przebywa psn, LitLud 88.  KS

pogubiæ (Z + lit) O Olsz Mr¹g Olc, psn; praet 1pl jem pogubili Olsz; 1. «straciæ 
coœ przez niedopatrzenie, zaniedbanie, zapodziaæ» Olsz Mr¹g i bl: siu³aœ ty ju¿ tech 
kneflów pogubziu³ Tu³awki Olsz, KF, Hej, ch³opaczku niezbyt gracki, Ty pogubzisz 
wszystkie kaczki psn Sob 143; üü «zatraciæ»: uñi ñe ôæe¾i sfoju ìare zúama, poguiæ 
Ga³kowo Mr¹g; 2. «zostaæ pozbawionym czegoœ lub kogoœ, utraciæ kogoœ lub coœ» 
O Olsz i bl: pogubŸi¾i ¬eæi, üostatñe ¬eæi Radosty Olsz, zembof uš ñe mom, jušem 
pogubŸiúa Tyrowo O; pogubiony im. bier. w zn 1 üü: ÷œo poguono, poonacono 
Olecko.  KS

pogubiæ siê (Z + lit) Olsz Gi¿; praet 1pl pogubilim siê Olsz Gi¿; «o wielu: 
straciæ kontakt ze sob¹, rozdzieliæ siê niechc¹cy»: m œe pogui¾im na üuæecce Boga-
czewo Gi¿.  KS

pogwarka «rozmowa towarzyska, pogawêdka»: poszed do siujsi×da na pogwarkê 
Tu³awki Olsz, KF.  KS

pogwarzyæ (P + lit) Olsz Olc, psn; fut 1pl pogwarzym Olc; «spêdziæ pewien 
czas na rozmowie, pogawêdziæ»: moglibym sobzie jeszcze trochê pogwarzyæ Tu³awki 
Olsz, KF.  KS

pogwizdaæ (lit) Olsz; fut 1sg pogwizdam; «spêdziæ pewien czas, gwi¿d¿¹c»: co, ni 
mogê sobzie doma trochê pogzizdaæ? Tu³awki Olsz, KF.  KS

pogwizduwaæ; formê has³a powtórzono za KF; «gwizdaæ z zadowolenia co jakiœ 
czas»: ¯yto dobrze mu plonuje Tote¿ sobzie pogzizduje psn, KF.  DK

pohakaæ 1. «okopaæ roœliny, ¿eby zniszczyæ chwasty»: poôoka œe motko Piwnice 
Wk Szcz; 2. «poci¹æ, por¹baæ na kawa³ki»: poô×kaæ dÅewo Piasutno Szcz.  KS

pohandlowaæ «podj¹æ próbê zawarcia transakcji handlowej»: wciórko jeno, jek 
bêdzie, ale pohandlowaæ mo¿ewa Tu³awki Olsz, KF.  KS

poheblowaæ; poje-; «spêdziæ pewien czas na heblowaniu»: d×j mi te¿ troszkê 
poheblowaæ Tu³awki Olsz, KF; poheblowany «poszatkowany»: ý ºäpusta na Ÿime ona 
be¬e pojeblovana abo poeèona f kúotke, ona e sama uºiœeje Mazuchówka Gi¿.  KS

pohordziæ; tylko -³or-; «poruszaj¹c siê gromad¹, wyrz¹dziæ szkodê, podeptaæ, 
potratowaæ»: BŸaçkove bidúo poúor¬uúo naš úoŸes pši tryfæe W, SWarm 117, ñe 
pœilovaliœta gaíœi; úùne vidostali œa z úogrodu i poúor¬ili kav×ú pšañici ib 110.  KS

poiæ (Z + lit) OW Nidz Mr¹g Pisz, psn; inf pojeæ Pisz, fut 1sg bêdê poi³ Olsz; 
1. «dawaæ piæ zwierzêtom» OW Nidz Pisz i bl: jek pódê krowy prze³obdzowaæ, zar× 
jech bêdê poju³ Tu³awki Olsz, KF, tom pošúa do drug prac š÷ne ÷utrowaè, elok poji 
DWólka Resz, f toku i s kubúa poju Elgnówko O, Ÿedrañi poi¾i Lisy Pisz; 2. «podawaæ 
komuœ alkohol» Olsz i bl: pojili go sznapsem a¿ siê ³upœu³ Tu³awki Olsz, KF, Poiúem 
Anke, xæaúem jo za Åonke psn; pojony (Z) O Resz Mr¹g; Nsg n -e Resz Mr¹g; im. 
bier. w zn 1: ted piprova¬iúam bdeúko do domu, znovuj byúo futrovane, dojune i po-
june i tak buú ¬n do kònca D Wólka Resz.  JS

poiglowaæ «poradliæ» Jab³onka Nidz, SWM IX s. 67.  AW
poinformowaæ ogp: pan Wojewoda mnie poinformowa³ dobze i sprawiedlywie 

Szczêsne Olsz, P 2, 4.  KS
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poinformowaæ siê (P) Szcz; praet 1sg ja siê poinformowa³; «wymieniæ siê 
infor macjami»: po tej konferency w Ostro³êce poszlismy na piechotê ze Ostro³êki do 
Nowogrodu do Adama Chêtnika i tam ja siê z niem poinformowa³ o pracy i do pracy 
plebiscytowiej Klon Szcz, P 5, 31.  KS

poinformowanie forma rzeczownikowa czas. poinformowaæ: w pierwszych dniach 
grudnia uda³em do Redakcyj Gazety Olsztynskiej celem poinformowania, co siê tu robi 
Dywity Olsz, P 4, 38.  KS

*pointeresowaæ siê «wykazaæ zainteresowanie»: ja œe troške pointeresuje 
Grabin O.  KS

poiskaæ «poszukaæ komuœ we w³osach robactwa»: ale üuna mo naprzód po¿iskaæ 
go, czy ma wszi w g³o¿ie, a potem ma mu jedwabziem o¿ijaæ palce Purda [D] Olsz, 
BWM 123.  KS

pojachtowaæ siê «pok³óciæ siê» Skajboty Olsz.  KS
pojadaæ zob. powiadaæ.
pojadowiæ «podenerwowaæ, podra¿niæ kogoœ przez pewien czas»: pojadoziu³em 

go trochê, bo ³on to zajdy chce byæ taki m¹drala Tu³awki Olsz, KF.  KS
pojarchaæ siê «pogniewaæ siê» bl, KN I 311.  KS
pojazd (Z + P) Olsz Gi¿; Lsg pojaŸdzie Gi¿; ogp: goœæiñec – pšy karèmaô, tam g¬e 

podjeÅÇajò z woza‹i, s pojazda‹i Stawiguda Olsz.  KS
poj¹æ (Z + P + lit) OW Szcz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz, psn; inf pojn¹æ Olsz Wêg, fut 

1sg pojnê Olsz, praet 3sg pojena O, cond 1pl my by pojêli O; 1. «zrozumieæ; ogarn¹æ, 
obj¹æ umys³em» O Olsz Mr¹g Wêg Pisz i bl: my by pojel to polsko gotke, Åeby üona 
byúa na ñeñecºej moìe Lichtajny O, jedno je, co üoñi ñi mogu pojonæ: to je moje, to je 
tfoje, my nénaúoÅne do tego Idzbark O, Tam poznajo ciebie Bo¿e Ile dziecie poj¹æ moze 
psn IS LXXII 260, ñe moèe rozumem pojoñæ Dobry Lasek Mr¹g; 2. «poœlubiæ» Olsz 
Szcz Gi¿ i bl: ºed ojæec umÅe, a pojñe matºa druèiô to ojcm Paprotki Gi¿, poj¹³em 
¿óna która tak¿e zawsze tylko u gospodarza s³u¿y³a i bi³a pracowita GryŸliny Olsz, P 3, 
7, Pojnij, pojnij, œliczno krakowjanko, Pojnij króla za majza! psn Stef I 24; 3. «uj¹æ, 
chwyciæ; o chorobie: zaatakowaæ, opanowaæ»: I pojó³ ci jó w po³y, Wyniós jó za stodo³y 
psn Stef I 227, ôoroba go poíena O, KN V 247; 4. «odczuæ? zjeœæ?»: chrzán taki má 
cisty smak, ¿e i já poj¹æ go moga W, Bar 43; por. pojêtny.  AW, DK

poj¹tek «rozeznanie, pojêcie»: te mneszuchy ni m×j¹ z×dnego poj¹tku ³o naszy 
pr×cy Tu³awki Olsz, KF.  AW

pojeblowaæ zob. poheblowaæ.
pojechaæ (Z + P + lit) OWM, psn; pe³ny wykaz form fut i imp: fut 1sg pojadê 

O Resz Mzach Gi¿ Pisz i bl, pojedê bl, 2sg pojadziesz bl, pojedziesz Olsz Mr¹g Pisz 
E³k i bl, 3sg pojedzie O Olsz Mzach Gi¿ Pisz, 1pl pojadziem Szcz i bl, pojadziemy 
O i bl, pojadziewa bl, pojedziewa O Olsz i bl, pojedziem M i bl, pojedziemy bl, 2pl 
pojedzieta Nidz Mr¹g Pisz, 3pl pojad¹ M, pojed¹ Mr¹g, imp 1pl pojedŸwa Olsz, 2pl 
pojedŸta Mr¹g, praet 1sg ja pojecha³ bl, 3sg pojacha³ Szcz i bl, 1pl em pojechali Pisz, 
pojechalim Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz, my pojechali Mr¹g; 1. «przenieœæ siê z miejsca 
na miejsce za pomoc¹ ró¿nych œrodków lokomocji, równie¿ konno; udaæ siê, wybraæ 
siê dok¹dœ; wyjechaæ, odjechaæ» OWM: ja pojade do Drgaú poæuçèm Pogorzel Wk 
Pisz, bricka – co v ñe¬ele do koœæoúa pojeôaú M¹cice Szcz, pojeô×ú ješôm Laski Wk 
E³k, ñe poja¬em v koña, bo obzúo¬aúo Œciêciel Szcz, poje¸a¾im do sondu do Mroçgowa 
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Miko³ajki Mr¹g, Åòna pojeôaúa f èornm òbrañu, no ñe? Kajkowo O, UAM, a g¬eby 
tam jena poje¸aúa? jena – to straô Mazuchówka Gi¿, üuñi casem pojadò, to ja muœi 
¬eæi p¸estowaæ Olecko, üopcy, co to ¬fcne znaú i co go znaú, vŸòú narajuú i pojeôaú 
Myszki Pisz, ü zraji¾i œe v ‹eœæe, tedy pojeôa¾i v üopatry, jek œe soe spodobajo, to 
jado v üopatry Skajboty Olsz, ü pojeô×ú nazot do Ostruda ros dva Kajkowo O, UAM, 
ü ºeby Polak puœæiú, toby tu systºe Ñence pojeôa¾i Œciêciel Szcz, ü przen? jek pomaze, 
to dop¸ro poje¬e Szczytno; üü a) «o pop³yniêciu ³odzi¹» O Nidz Mr¹g Pisz: jeden 
pojeôaú ze sfojë snesko pšes jeŸoro coúnem Jagodne Pisz; b) «o oboraniu?»: ñe po-
je¬e f koúo, jeno prosto Idzbark O; 2. «o pojazdach: przemieœciæ siê, przejechaæ» 
OMzach Mr¹g Gi¿: wus pojeôaú kawaúek preè Ulnowo O.  KS

pojedaæ zob. powiadaæ.
pojednaæ «pogodziæ»: pojech×³em ekstra do nech, coby jech pojednaæ, ale takie s¹ 

n× siebzie z×¿erte, co nicht nie chci×³ ³ust¹psiæ Tu³awki Olsz, KF, ü I pragn¹ z Bogiem 
pojednaæ swe dusze O Matko Boska ju¿ umieraæ musze psn IS LI 189.  AW

pojednaæ siê (P + lit) Olsz Szcz; «pogodziæ siê, dojœæ do porozumienia»: powa-
dzili siê, ale bod×j ju¿ sie pojednali Tu³awki Olsz, KF.  AW

po jedne zob. jeden.
po jednoraz zob. jednoraz.
pojedynak (lit) Olsz, psn; «jedynak»: Mnia³a baba pojedynoka, Roz dwa trzy, 

Wsadziu³a go na cieloka psn Stef I 124.  AW
po jedynaku zob. jedynak.
pojedynczo (Z) O Olsz Nidz Mr¹g; -ñ- Olsz Mr¹g; 1. «jednokrotnie» Olsz 

Nidz: pobronovaæ pojedyñèo albo dubelt Gi³awy Olsz; 2. «jednowarstwowo» O Mr¹g: 
podúoga – dle to kedy pojedyñco jest Miko³ajki Mr¹g.  DK

pojedynczy (Z + P + SWM II, X, PorJ 61) OWMzach Mr¹g Gi¿, SWM XI; 
-ñ- OW Nidz Mr¹g; 1. «wystêpuj¹cy osobno, jednostkowy; zawieraj¹cy mniej ele-
mentów, te¿: maj¹cy prost¹ budowê» OWMzach Mr¹g Gi¿ i bl: tak robi³y w stadzie, 
ale pojedynczy kon to zawsze zgin¹³ ud³awiony przez wilka Dywity Olsz, P 4, 3, jest 
oŸes taºi dvojaºi: èorny i Åoúty, dubeltovy i pojedyñèy St Kaletka Olsz, iæe stavne to 
su dvojaºe: pojedyñe i s podgrubŸem Rasz¹g Resz, kloc okroçgú wdúubano ¬ura 
w œrotku i potam kaša, to œa roi takam waúkam, túuce – to ñe ma duÅo oÌisu, bo 
to jest taºi spšent pojedynèy [o stêpie] GryŸliny Olsz; 2. «o drodze: w¹ska, na jeden 
wóz» O Resz: droga pojedyñèa, to taka co vozy ñe mogë œe o‹inëæ tlo jedna kolej je 
Bredynki Resz, SWM II s. 13.  MGK

pojedynek (Z + SWM XII) O Pisz E³k; 1. «chustka na g³owê» Pisz E³k; 
2. «zaprzêg jednokonny»: f pojdynka dyœle, üorcyºi Zdory Pisz; na pojedynek «po-
jedynczo?»: štyr¬eœæi na pojedynek [odp. na pyt.: Z ilu nitek sk³ada siê pasmo?] 
Liwa O.  AW, DK

pojedyniak (Z) O Szcz Pisz; 1. «jeden koñ w zaprzêgu» O Szcz: ïiœelºi to na 
pojedñaka Szczytno; 2. «niewiele posiadaj¹cy, niezamo¿ny gospodarz» Ró¿yñsk Wk 
Pisz.  AW

pojedynka (Z + lit + SWM XII) Olsz Mr¹g Gi¿ Pisz; 1. «chustka na g³owê» 
Gi¿ Pisz; 2. «szyba okienna umocowana jednowarstwowo»: na œækúo mu‡om sib 
pojedynºi Grabowo Mr¹g; w pojedynkê (lit) Olsz; 1. «jednoosobowo, pojedynczo» 
Olsz: staliœmy tam wewn¹trz ogrodzenia po dwie godziny kolejno w pojedynkê na stra¿y 
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St Kaletka Olsz, Leng 135; 2. «w jednego konia (obj. KF)»: pojedziewa w pojedynkê 
po ³ozies Tu³awki Olsz, KF.  AW

pojedynski «wystêpuj¹cy oddzielnie, pojedynczy»: dšÅevo to raôuje œe tak 
pojednsºe, a tak to kšše tam taºe NiedŸwiedzi Róg Pisz.  AW

pojedyñczo, pojedyñczy zob. pojedyncz-.
pojedzieæ zob. powiedzieæ.
pojemka «niewola»: nas vŸuú f pojemºe Pisz.  AW
pojenie (Z) OW Nidz Mr¹g Gi¿ Olc; forma rzeczownikowa czas. poiæ w zn 1: 

vemborºi by¾i na dole vuœe, u gury rše do æelakuf pojeña, drevnane Pietrzwa³d O, 
wigon – to jes od drog do pojeña abo do pas bdúa Rybno Mr¹g.  KS

pojeœæ (Z + lit) Olsz Nidz Gi¿ Pisz E³k, psn; fut 1pl pojewa Olsz, praet 1pl poje-
dlim Pisz; «zjeœæ»: jak ñadañe poje¼u, to pospššòntam ot ñadaña Nidzica, ¬iºiô œfiñuf 
dosyæ, fšystko poje¼o, kartofle fšystºe vykopa¾i Karolewo Gi¿.  JZ

poje¿d¿aæ; fut 2sg bêdziesz poje¿d¿a³; «zajmowaæ siê powo¿eniem wozem 
na polu podczas ³adowania zbo¿a lub siana»: J×nek, dzisi×j bêdziesz ty poje¿d¿×³ 
Tu³awki Olsz, KF.  KS

pojêcie (Z + P + lit) O Olsz Szcz Gi¿ Olc; 1. «rozeznanie, wyobra¿enie» O Olsz 
Szcz Gi¿: mia³em to pojêcie ¿e tam dalej £yny niema, a te wody tam wsi¹kaj¹ Dywity 
Olsz, P 4, 4, pañi ñi mo pojñæo o gospodarce Kalwa O, ü ñi m×sz pojêci×, co to za 
niedobre ludzie Tu³awki Olsz, KF; 2. «bystroœæ, pojêtnoœæ»: jek ksi¹dz moze takie s³abe 
pojêcie mieæ, taki s³aby rozum mieæ? Kowale Oleckie, BWM 140.  AW

pojêtek «bystroœæ, pojêtnoœæ»: ten ôúopak co tu buú to ñe ma pojentku, zeby œe 
dalej muk ucyæ Fr¹knowo Nidz.  AW

pojêtny (P) Olsz, pojêty (Z) Mr¹g Gi¿; «zdolny, bystry, przen ch³onny»: a tak 
jäk ¬ecko pojêÑte, to Þle ñe daæ do skoúy Or³owo Gi¿, poniewa¿ mia³em g³owa pojêtn¹ 
nauczy³em siê w krotkiem czasie Dywity Olsz, P 4, 43.  DK

pojma (SDGW) Resz; «po³¹czenie kapic dzier¿aka i bijaka cepów, g¹zwa».  AW
pojmaæ (Z) O Olsz Mzach Gi¿ Pisz, psn; 1. «wzi¹æ do niewoli, pochwyciæ» Olsz 

i bl: Suchojcie [...] o wa¿nem zdarzeniu, gdy Jezusa pojmali I na œmierœ go skazali psn IS 
LVI 208; 2. «nauczyæ siê» Gi¿ Pisz: ñe pojmaúem tj kos naÅuñ¬iæ sob´e, napra´iæ, ale 
tam buú jedn taºi star ôúop, ñi to kose naprajiú, dobÅe zrob´uú Bia³a Piska, UAM; 
pojmany (Z) O Olsz Mzach Gi¿ Pisz, psn; im. bier. w zn 1: a) w u¿. podstawowym 
O Olsz Szcz Pisz: z wojska nasego pojmane zolñeÅe sò tam £atana M³ Szcz, brat ten to 
byú w Rosiji pojmany Purda Olsz; b) w u¿. rzeczownikowym «jeniec» Mzach Gi¿ Pisz 
i bl: ja byú ve Francyi za pojmanego M¹cice Szcz.  AW

pojmaniak; Npl -ki; «jeniec?»: pojmañaºi – o, dobre lu¬e by¾i Mr¹gowo.  DK
pojmanie (Z + P + lit) OW Nidz Mwsch; «niewola»: b¾i pucwarta lata ÷ poj-

mañu, s tego pojmaña pšš¾i naèe, ñic ñe ñe¾i Pustniki Mr¹g, jedn Ÿñæ bú v Eçglji 
f pojmañu, druèi Ÿeñæ v Ruœiji f pojmañu, a jedn bú f Francyi Ogonki Wêg, UAM.  AW

pojmaniec (Z + lit) W Szcz Mr¹g E³k; Npl -ce W, -cy Olsz; «jeniec»: pojmanec 
umer œñeræò gúodowo Piasutno Szcz, ruske poímañce voleli robŸiæ úu gospod×Åi niš 
œe¬iæ v l×graô abo pracovaæ v fabrikaô W, SWarm 116.  AW

pojmowaæ, pojmuwaæ (Z + lit) W i bl, psn; -ow- Olsz, -uw- Olsz; 1. «rozumieæ» 
W i bl: pojmuwaæ; j× nie ziem, jek ty to pojmujesz Tu³awki Olsz, KF; 2. «braæ do nie-
woli, chwytaæ» Sz¹bruk Olsz.  AW, DK
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pojrzeæ (Z + lit) O; «popatrzeæ, spojrzeæ»: rozpió³ loch, pojrzy, to tu z³ote psismo 
na piersiach: „Amalia – to je dziewica” Ruœ M³ O, BWM 129.  AW

pojutrze ogp: po¿ycz n×ma cochê, pojutrze ci ³odd×wa Tu³awki Olsz, KF.  AW
pokaleczyæ (Z + lit) W; «poraniæ» W: bik œa ros¬ièuú i pokalyèuú ôúop×ka W, 

SWarm 136; pokaleczony «poraniony; te¿ przen: uszkodzony»: tyô dvuô i ten ×uto to 
cale ñe by¾i pokaleèone Pokrzywy Olsz, te maúe Ÿarka, pokaleèone to mò‡i¾i puœlat 
Butryny Olsz.  AW

pokaleczyæ siê (Z + lit) Olsz Szcz; 1. «poraniæ siê; doznaæ okaleczeñ» Olsz: 
achtuj, cobyœ sie nie pokaleciu³, jek bêdziesz goŸdzie ³odgin×³ Tu³awki Olsz, KF, tedim œe 
pokaleèú [w kopalni], tom leÅaú pšes rok i tš ‹eœonce f krankenaúŸe N Kaletka Olsz; 
2. «zadaæ sobie nawzajem rany»: no ale to sie pokalycá i wnetki sie zabzij¹ Szczytno, 
LitLud 81.  AW, DK

pokalkowaæ «potrzeæ, pobieliæ wapnem (obj. KF)»: pokalkowaæ; kiedy pokalku-
jesz drzewa w ³ogrodzie? Tu³awki Olsz, KF.  AW

pokamlowaæ (Z + lit) W Mr¹g, SWM IV; 1. «wyczesaæ we³nê lub odpadki 
w³ókna lnianego, pogrêplowaæ» W Mr¹g i bl: nareœæe pokamlovaúam fšistk× Ÿoúna 
W, SWarm 116, krunk¾i œe tera pokamluje na kamlaô i œe speñ¬e na ten sposup jak 
Þoúna i to súuÞ do worku÷ Bredynki Resz; 2. «poprzewracaæ, poprzerzucaæ (obj. 
SWarm)»: ôto znùf pokamlov×ú te pœeÅini? W, SWarm 116; pokamlowany (Z) Resz; 
Nsg n -o, praet z podm. uogóln. bez s³p.; im. bier. w zn 1: ý ted kruçkle bndò po-
kamlowane Bredynki Resz.  AW

pokamsaæ, pokamsiaæ (Z) Mr¹g; «w odniesieniu do w³ókna lnu: wyczesaæ na 
specjalnym narzêdziu»: to co e pokamsaúo to búo na kracºaô Dobry Lasek Mr¹g; 
pokamsany, pokamsiany (Z) Mr¹g; im. bier.: kòñ¬el, to co odleæaúo, te pokamœane 
Dobry Lasek Mr¹g.  DK

pokapaæ «poœciekaæ kroplami (tu impers)»: niech jeszcze trochê z tego kurka po-
kapsie Tu³awki Olsz, KF.  AW

pokaraæ «wymierzyæ karê, ukaraæ»: zmuŸiæ [pacierz], jek ñe uñe, to œe ruscko 
¬æaka pokaÅe Myszki Pisz.  AW

pokarbowaæ «poddaæ obróbce za pomoc¹ urz¹dzenia ze specjalnymi karba-
mi»: to ftedy to sukno poúozy¾i, f to [w folusz], a na guÅe to pšiúozy¾i, taºe karby by¾i 
vyrzñenty i ôúopy æoçgne¾i, a kobŸety vodo poleva¾i, to one e tak pokarbovaúo, to do 
faljaÅa da¾i Kot Nidz.  DK

pokarm (Z) O Resz Pisz, psn; 1. «po¿ywienie dla ludzi i zwierz¹t» lok. jw. i bl: 
to jest nalepe, pokarm pet puti D³u¿ki O, UAM, te æenše to œe do bdúa da, a te grupše 
dla kona do pokarmu Bredynki Resz, ü przen Ty znas kazde sérce i ziés, co mu trzeba, 
Dla dusy ³akn¹cej daj pokarm z nieba psn Ma³ III 51; 2. «mleko maciory» O: bo ùna 
m× tle pok×rmu, na pœrs cas D³u¿ki O, UAM.  AW

pokartowaæ; formê has³a powtórzono za SWarm; «potasowaæ karty do gry»: ti 
pœyrši pokartuíeš i rozd×š karti W, SWarm 116.  AW

pokasowaæ «pousuwaæ, zlikwidowaæ»: fšstko te frajmaúry; potam jak ten Itler 
nastaú, to fšstkô pokasov×ú Wygoda Olsz.  DK

pokaszluwaæ «kaszleæ co chwila»: pokaszluwaæ; ten ch³op×k tak pokaszluje, coby 
jen× ni mna³ œwincucha Tu³awki Olsz, KF.  AW

pokataiæ «pomordowaæ (obj. eksploratora)» Naglady Olsz.  AW
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po katolicku zob. katolicki.
pokaz (P + lit) Olsz Szcz; «prezentowanie czegoœ, ekspozycja, wystawa» Szcz: 

istna³ na cza³em swiece tak daleko, ¿e Anglicy jego [o kimœ niezwyk³ej tuszy] chczeli do 
Anglii w¿onszc na pokaz, ale niemiecki rz¹d nie pozwoli³ Klon Szcz, P 5, 11; na pokaz 
1. «do ogl¹dania, jako eksponat»: te buty w ³okne s¹ tlo na pok×z zrobzione Tu³awki 
Olsz, KF; 2. «dla reklamy?»: ten hotel to tylko istnia³ na pokaz tego czowieka Froma 
i bez niego istnia³ hotel Klon Szcz, P 5, 11.  DK

pokazaæ (Z + P + lit) OWMzach Gi¿ Pisz Olc, psn; fut 1pl poka¿em Pisz, imp 
2pl poka¿ta Olsz, cond 1sg ja by pokaza³(a) Olsz Pisz, bych pokaza³ O; 1. «wrêczyæ 
do obejrzenia, okazaæ; ukazaæ; wskazaæ, zapoznaæ z czymœ, zademonstrowaæ» 
OWMzach Gi¿ Pisz Olc i bl: mam obras, moge pokaza Nidzica, musia³em sto razy na 
papierze napisaæ w domu i na drugi dzieñ nauczycielowi pokazaæ... Ja nie mam w szkole 
po polsku mowiæ Dywity Olsz, P 4, 9, to mama mñe voúaúa do úoška i muìjiúa: pokoš 
tfoje ronèºi, jaºe ty moš i púakaúa Kajkowo O, un ftedy vŸoú rozeÌoú sfoj púasc i poka-
zaú gvŸazde kròlefsko £ajs Nidz, to nazajutš fstoú, to mu pokaza¾i, g¬e üuna mñeškaúa 
Wygoda Olsz, gospodaš prova¬i kovala do ôaty, zeby tam sfoje úadne robote pokazaæ 
Kowale Oleckie, b¾i take, co tam b¾i zaproune a mñe¾i kuñe, to uñi ôæel ted pok×zaæ, 
jaºe uñi kuñe majò Kajkowo O, UAM, ü przen vykšyºivaú, obu¬iú sÌoncego zajonca, 
zajonc tú mu pokazaú Pisz; üü poka¿ «daj, podaj»: mu´e – pokaš teras ‹je tam tn 
rdel do torfu kopaño i j× st×ú kopaæ Bia³a Piska, UAM; 2. «unaoczniæ, wykazaæ» 
O Olsz Pisz: a xitler to satan, bo tlo ôæaú caúy œfat zjeœæ, to byú zúy, to pan Jezus poka-
zaú xitleroŸu co jest slny Karwica Pisz, ü som take zazdrosne lu¬e, mœle¾i: teros doÌero 
im pokaÅemy Jonkowo Olsz; 3. «dokonaæ, dokazaæ»: to Matka Boska cut pokazaúa, 
co ta ôoroba œe pšeœilnuúa, z ñego wšúa i buú uleon Butryny Olsz; pokazany im. bier. 
w zn 1: jak em to scêœæe ‹aú do Waršawy zajeôaæ i nam by¾i pokazane pomñiki, ôodne 
trep Gi¿ycko; üü «w odniesieniu do filmu: wyœwietlony»: jus ten ÷lm buú pokazan 
Gi¿ycko.  AW, DK

pokazaæ siê (Z + P + lit) WMzach Mr¹g Gi¿ Pisz Olc i bl, psn; 1. «staæ siê 
widocznym, ukazaæ siê, objawiæ siê (te¿ w sposób nadprzyrodzony)» W Nidz Mr¹g 
Gi¿ Pisz Olc i bl: na múo¬e je kœinzyc, jek œe tlo taºi œešÌik pokaze Hejdyk Pisz, a òn ze 
straôu potem obejÅaú œe, a ona spadúa we wode, w jeŸoro i do ¬iœ ¬eñ tak co pora roku-
[f] œe pokaze na jeŸeÅe Jurki Olc, poŸedal, co tako fejno pañi im œa pokazaúa, to lu¬e 
gvaút ôo¬il stont pšekunaæ œe Purda Olsz, tam ješèe ìency razy œe pokazaúa Najœfentša 
Panna Dajtki Olsz; 2. «zjawiæ siê gdzieœ, przybyæ do kogoœ» W Szcz Olc: íek tilo úu 
n×íu šand×r œa pok×Åe, to pœes na ñego zar×s zambi œæeÅambŸi W, SWarm 163, mógbyœ 
siê te¿ r×z ³u n×ju pok×zaæ Tu³awki Olsz, KF; 3. «ujawniæ siê, te¿ impers o wyjœciu 
czegoœ na jaw»: on œe ñe daú pokazaæ, co jest krul Pogubie Œrednie Pisz, ten Radki jak 
siê pokaza³o by³ w partyji hitlerowskiej Dywity Olsz, P 4, 33.  AW, DK

pokazka «pokaz»: wydawnictwo nikomu za darmo nie da, chyba ¿e na pewien czas 
dla pokazki GazOlsz XXIX 24.  DK

pokazowaæ, pokazuwaæ, pokazywaæ (Z + P + lit) OWM i bl, psn; -ow- W, -uw- 
W, -yw- O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl; 1. «demonstrowaæ, prezentowaæ, okazywaæ, 
wskazywaæ» OWM: jak un zaset do gospodaÅa gospodaš pokazuje caúy jego zyvy i ñezyvy 
inventar Kowale Oleckie, pokazuw×³eœ jem te ksity? Tu³awki Olsz, KF, uš k×Åd kšc, 
k×Åd palcm pokazuje: tu kartofle stoju Kajkowo O, UAM, a on poºazuje tu ÷ Ìerœaô, co 
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go bo¾i S¹dry Gi¿, ü idŸ ty, juseœ musia³ przyleŸæ i swe g³upoty pokazywaæ psn Ma³ I 15, 
ü przen Súonce plonse üotpravuje, emña kfaty pokazuje psn, ~ [piwo] Wdziêcznie 
i mile smakuje Dzbanusek go nam ziêcej pokazuje psn, Kult MW 423; üü a) «w odnie-
sieniu do filmu: wyœwietlaæ» W Mr¹g: n×úèiæele zaprova¬ili caú× škoú× do kintopu, 
gŸe pokazuvali b×íka úo koæe v bùtaô W, SWarm 59; b) «odzwierciedlaæ» Gi¿: pu×n 
tak pokazuje obr×s cúec Rybical Gi¿; 2. «wykazywaæ, unaoczniaæ» Gi¿ i bl: drudzy 
pokazuj¹, ¿e „Mazur” pisze o dobrociach polskich, wys³awia Polskê tak jakby tam nikt 
biedy nie zna³ GazOlsz XXIX 19; pokazywany im. bier. w zn 1a: i razu ja ñaú scnœæe 
tn flm bar¼o dobÅe popaœæ, bo buú un pokazvan tutaj u nas v nasm ‹jeœæe f fl‹e 
Bia³a Piska, UAM.  AW, DK

pokazowanie «wskazywanie»: cajgefinger – do pokazovaña [odp. na pyt. kwest.] 
£êgajny Olsz.  AW

pokazuwaæ, pokazywaæ zob. pokazowaæ.
pokazywaæ siê (Z + lit) OW Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc; 1. «stawaæ siê widocznym, 

pojawiaæ siê» O Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc: [len] zamocuny w wo¬e, taºe mocsko, 
roœæuçgñuny na úuÖºe üodlez œe, tak popyçko, take pšen¬una œe pokazujom Zyndaki 
Mr¹g, casm œe mòvŸi, ze tak na vŸecur taºe œfateúka œe pokazva¾i na úuçkaô, to üuñi 
tak ôo¬i¾i i œfeæi¾i Swaderki O, i ta zaklenta panna co cf×rtek po ìjecey œe pokazyvaúa 
– ñe kazdemu, ale ñejedñi jo ìi¬e¾i Jurki Olc; 2. «przychodziæ do kogoœ, odwiedzaæ 
kogoœ»: ñe pokazuí mi œa Ÿanci v moíam domu W, SWarm 182, co ty tak rz×dko siê ³u 
n×ju pokazujesz? Tu³awki Olsz, KF.  AW

pokazywanie «wskazywanie»: palec do pokazwaña [odp. na pyt. kwest.] Upa³ty 
Gi¿.  AW

pok¹saæ (Z + lit) OW Szcz Olc, psn; -kus- O Olsz; «u¿¹dliæ, poci¹æ, pogryŸæ 
(zwykle o owadach)»: œitko do pscuú na üoc, cob ñe pokïÑsaúa Lesiny M³ Szcz, 
komor pokunsajo Imionki Olc, pœes pokusoú, muôa zatñe Butryny Olsz.  MK

po kiedajszemu, po kiedajszu zob. kiedajszy.
pokierowaæ «nadaæ okreœlony przebieg, ukierunkowaæ»: w rozmowie miêdzy 

namy pokierowa³em rozmowa Dywity Olsz, P 4, 50.  MK
pokin¹æ psn; «porzuciæ, opuœciæ»: Ni przejechaæ, ni przep³yn¹æ Mego kochanka 

nie pokin¹æ psn Gêb I 39.  MK
pokisaæ (Z) O, SWMp; «o zaczynie, cieœcie: narosn¹æ w wyniku fermentacji; te¿ 

ndk.?»: bêÑ¬e ôlep roènony, a jek Ìjeæ go¬in poºiso, to go œe veÅmñe tam pšykulgñe i na 
blaôe Tyrowo O.  MK

pokiwaæ ogp: pokiw×³ g³ow¹ ji w te s³owa siê ³odezw×³ Tu³awki Olsz, KF.  MK
poklepaæ (Z + P) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz, SWM IV, SDGW; 1. «rozp³aszczyæ, 

uderzaj¹c m³otkiem, zwykle w odniesieniu do kosy» OWMzach Gi¿ Pisz i bl: poklepaæ 
jo [kosê] na bapce, taka bapºa je i tak œtukajo múotºem Ko¿uchy Pisz, poklepaæ tšeba 
i poœtryôovaæ, klepœe œe na b×pce, poœtryôuje œe œtryôolcem albo i oseúko Fr¹knowo Nidz; 
2. «trzepi¹c, klepi¹c, oczyœciæ w³ókna lnu z paŸdzierzy» Olsz Pisz i bl: œetmnaœæe ºit 
lnu poklepaúam sama Kwik Pisz; 3. «kilkakrotnie uderzyæ kogoœ otwart¹ d³oni¹» Olsz 
Mr¹g: ten nastars pan drektor poklepaú go i pogúaskaú go i mu´iú: snu, dobÅeœ üotpo-
´e¬aú Mr¹gowo; poklepany (Z) O Pisz; Nsg n -o Pisz, praet z podm. uogóln. bez s³p. 
Pisz; im. bier.: 1. w zn 1 O Pisz: ý jak œe mocno potemÌi to be¬e poklepana Pietrzwa³d O; 
2. w zn 2: te puúgaštºi poklepano, to w jenò gašæ sklpano Kwik Pisz.  MK
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poklepanie forma rzeczownikowa czas. poklepaæ w zn 1: do poklepaña kos 
bapºa mò´i¾i; to wb´i¾i tamuj w jaºi p¸eñ Pisz.  MK

poklêkaæ (Z + lit) Olsz E³k, psn; «o wielu istotach: paœæ na kolana, uklêkn¹æ»: 
íeg zakopane, to lu¬e poklçkaíò a kœònc e ’esce mod¾i [o pogrzebie] Szczecinowo 
E³k, KN IV 302, woú pokläçkaú ji ñe ôæaú jeœæ Pokrzywy Olsz.  MK

poklêkn¹æ «uklêkn¹æ»: Przed wielki o³tarz poklêkniemy, Po pacioreczku te¿ tam 
zmówimy psn, Sien 258.  MK

pok³ad «o jaju po³o¿onym w gnieŸdzie kwoki» Olecko.  MK
pok³adaæ psn; «w odniesieniu do oczekiwañ, okreœlonego przekonania: wi¹zaæ 

z kimœ»: Wiêc ja mój Jezu do nóg Twych upadam W Tobie nadziejê jedyn¹ pok³adam 
psn IS LVI 207.  KS

pok³adaæ siê «k³aœæ siê co jakiœ czas, polegiwaæ»: co ty siê tak pok³×d×sz? Mo¿e 
jezdeœ chory? Tu³awki Olsz, KF.  MK

pok³aniaæ siê «oddawaæ czeœæ (tu przen?)»: nasa ìara jest mocno kšepka; Ñeñce 
ñe pokúañajo œe ñi apostoúu Pœotroìu Ga³kowo Mr¹g.  MK

pok³aœæ (Z + lit) OWMzach Gi¿ Pisz; praet 1sg ja pok³ad³(a) O Gi¿, 1pl 
pok³adlim Szcz Gi¿ Pisz, 2pl pok³adliœta Olsz; 1. «umieœciæ na czymœ wiele rzeczy, 
porozk³adaæ» OWMzach Gi¿ Pisz: mam broñ rozladowaæ, ÷šistko na wozi pokúaœæ 
i dalj æoçgnoñæ Jab³onka Nidz, ked j× naÏvus pokú×t to Þto, to j× ñ muk do stodoú 
vjeôaæ èasem Kajkowo O, UAM, ºedb luŸno te súome pokúat [na dachu] to Ÿetš b 
zabraú Spytkowo Gi¿, ü mocu [len], druèe to na roœe pokúadu, co œe üodlezy Tuchlin 
Pisz; 2. «w³o¿yæ do œrodka wiele rzeczy, te¿: schowaæ» W Gi¿ Pisz: co tu jes suplada, 
i ted mozna pokúaœ vese Mazuchówka Gi¿, majo zbŸiæ kasta, co to zúoto tam pokúa-
do Gietrzwa³d Olsz, ü beñ¬e [len] poŸunzany i v vode pokúadu, f torfak Lisy Pisz; 
3. «u³o¿yæ wiele osób do snu»: ja ¬eæi pokúadúa, zagardnowaúa Bogacko Gi¿; bêdzie 
pok³adano «nak³ada siê»: v Ÿi¾ijo; byñ¬e na talÅe pokúa¼òno [odp. na pyt. kwest.: Jak 
obchodzicie Gody?] Napierki Nidz.  MK, KS

pok³aœæ siê (lit) W; «o wielu osobach: po³o¿yæ siê»: pok³adli siê przy œcianie, jeden 
przy drugim Tu³awki Olsz, KF.  MK

pok³on psn; «przejaw szacunku, czci»: przychodzimy tutaj z proœb¹, a niesiem 
pok³ony psn Ma³ III 104.  MK

pok³oniæ siê (Z + lit) O Resz Mr¹g Pisz, psn; «wyraziæ szacunek, oddaæ czeœæ, 
uk³oniæ siê»: i tamtm gaúganòm ñô œe pañi pokúòñi Turówko O, bes Pana Boga ñe 
pšestomÌis proga, ñe pokúoñis sa jemu, pšepadñes jak pœes na dro¼e ot gúodu, ot ôúodu 
Bobrówko Mr¹g.  MK

pok³opotaæ siê; -ch³o-; «zatroszczyæ siê, zadbaæ»: mógbyœ siê te¿ trochê ³o nego 
poch³opotaæ Tu³awki Olsz, KF.  DK

pok³óciæ (Z + lit) Szcz; «doprowadziæ do konfliktu, poró¿niæ»: faúsyvo jak zñija 
i tego by zagryœæ, pokúuæiæ i tego pokúuæiæ Mi³uki Szcz.  MK

pok³óciæ siê (Z + lit) W Szcz; ogp: to íest úuperti vùntorñik, s k×Ådam œa zar× 
pokúùæi W, SWarm 179.  MK

pok³uæ (lit) W, psn; tylko formy z zanikiem -³-; «pokaleczyæ czymœ ostrym, spi-
czastym»: pši pœelañu úoset pokuú mi rance W, SWarm 116.  MK

pokochaæ (P) Olsz, psn; «obdarzyæ g³êbokim uczuciem, umi³owaæ»: Pokocha³em 
ci jo W Bróncwo³dzie dziéweczka psn Stef I 100, przez te czytania ktore na mie wielki 
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w p³yw mia³y pozna³em i pokocha³em Polska choc rozdarta na trzy czêœci Dywity Olsz, 
P 4, 43.  MK

pokochaæ siê «zakochaæ siê»: Bo chto sze pokocho Niech sze i ³o¿éni psn Stef 
I 81.  MK

pokoik (Z) O Gi¿, psn, pokojek (Z) Olc; dem w stos. do I. pokój w zn 1 (te¿ 
hip?): kaina to maú pokok, ÷ ºiñe, ÷ tjatše, na okrntaô U¿ranki Gi¿, zaprova¬iú 
gospodaš kovala do pokojku, tam fœo úadne usykovane Kowale Oleckie.  KS

pokojeczek hip «pokoik»: m×m tyn pokòjeèek Ostróda.  KS
pokojek zob. pokoik.
pokojny «zrównowa¿ony; niegwa³towny, spokojny»: ten Rudolfek to taki pokoj-

ny ch³op×k Tu³awki Olsz, KF, nie bêdê ty szkapy pêt×³ bo ³ona tak× pokojn×, to nie 
³ucieknie ib.  KS

*pokokiwaæ «gdakaæ, pogdakiwaæ»: [kura] pokokuje Rogó¿ (D) Nidz, SWM III 
s. 68.  MK

po kolei, po koleju zob. kolej.
pokolenie (Z + P + lit) Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k i bl, psn; Dsg pokole-

niowiu Pisz; 1. «cz³onkowie rodziny maj¹cy w niej podobn¹ pozycjê genealogiczn¹» 
Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ E³k: to us cfarty pokolyne, ja us jestem urgrosfater [«pradziadek»] 
– moje ¬eæi ñe¾i ¬eæi, a te ¬eæi œe pozeñi¾i i tys majo ¬eæi Paprotki Gi¿, tak siê wzajem-
nie zapraszali przyjaciele w pierwszem i drugiem pokoleniu na te kiermasy Dywity Olsz, 
P 4, 13; 2. «ludzie ¿yj¹cy w tej samej epoce, generacja» Pisz i bl: tmu pokoleñoŸu bñ¬e 
ænzj, ñe brukuje œe üucæ Pianki Pisz, póŸniejsze pokolenia mazurskie bêd¹ p³aka³y 
i nas przeklina³y, je¿eli my im nie zachowamy naszych skarbów mowy i narodowoœci! 
GazOlsz XXIX 12; 3. «ród; plemiê» Olsz Pisz i bl: a matka o³ca by³a urodzona Certowa 
z Ska³wot, ktore to pokolene jeszcie tesz istnieje Szczêsne Olsz, P 2, 1.  MK

poko³ysaæ (Z) Gi¿, SWMsd, psn; «ko³ysaæ przez jakiœ czas»: pokoús ¬ecko 
Konopki Wk Gi¿.  DK

pokomorne «mieszkanie wynajmowane u kogoœ»: ü jak na pokomornym ‹eška 
to po‹eškañec, bo ‹eška na po‹ešku Glaznoty O.  MK

pokonaæ «zwyciê¿yæ, pobiæ»: przeczuwam, ¿e macie karabiny te¿ w ukryciu i da³o 
by siê wam niemcow pokonaæ Dywity Olsz, P 4, 55.  MK

pokopaæ (Z) OWMzach Mr¹g; 1. «spulchniæ glebê za pomoc¹ rêcznego narzêdzia» 
Olsz: jek ôæe¾im troôe Åyta zaœaæ, to teš špada‹i muœe¾i pokopaæ i teš brona æoçgnonæ sa‹i 
St Kaletka Olsz; 2. «rozkopaæ» OMzach: teras to go jus pokopa¾i – na œrotku tego waúu, 
üokop wkopa¾i, za Ñemca Wa³y Szcz; üü «o zwierzêtach: zryæ uprawê» O Nidz: ¬iºe œfñe 
kartofle pokopœo Maruzek O; 3. «porobiæ jamy, otwory» Olsz Mr¹g: jazìe – po polaô, 
v nuraô kole lasuf, v guraô to pokopaúy taºe nury Ukta Mr¹g; 4. «pogrzebaæ, zakopaæ: 
te¿: wkopaæ» W Nidz: pokopali go na smant×Åu na ñe poœfancùnam mñeíscu W, SWarm 
116; pokopany (Z) Szcz Mr¹g; im. bier. w zn 3 (w odniesieniu do rowów, do³ów): u nas 
g¬e mokro jest, to rowy pokopane i bendo drenaÅe ÷sa¼one Pustniki Mr¹g.  MK, DK

pokoplowaæ «popl¹taæ, pogmatwaæ»: pokoplov×ú-eœ te snùrki, Åe ñi moga íyô te-
r×s rosplùntaæ W, SWarm 116.  MK

pokoplowaæ siê «staæ siê zagmatwanym, skomplikowaæ siê»: mi íuš mñeli pl×ni 
gotove, ôæelim íeôaæ na œfanta do domu – aš tu nar×s œa fšistko pokoplovaúo Woryty 
Olsz, Stef JPW 3.  MK



197pokosiæ 

pokora (lit) Olsz E³k, psn; «uleg³oœæ, potulnoœæ; skromnoœæ»: jidŸ do ³ojczulka 
ji z pokor¹ prosz go, coby ci przeb×czu³ Tu³awki Olsz, KF, cnota i pokora potrzebna 
dziewczynie psn IS LX 220.  MK

pokornie 1. «potulnie»: pokornie ³usi×d przy swy matulce ji przyrzek×³, co ju¿ 
ziêcy nie bêdzie psiu³ Tu³awki Olsz, KF; 2. «okazuj¹c szacunek»: rozmáziaæ z Bogam 
w niedziele i œwanta i przyj¹æ go pokornie i ciajsto w komuniji, to prowadzi do nieba 
W, Bar 82.  MK, DK

pokorniutki ekspr «potulny»: przedtem czejsto j×jtow×³, a jek siê ³o¿eniu³, zrobziu³ 
siê taki pokornutki Tu³awki Olsz, KF.  MK

pokorniutko ekspr «potulnie, spokojnie»: pokornutko siedzia³a na kolanach swy 
omy Tu³awki Olsz, KF.  MK

pokorny (Z + lit + SWMc) O Olsz Gi¿ Pisz; «potulny, spokojny»: tylko ‹i doj 
æerplyvoœæ, bym f koÅdem kšyÅu byú æiôem i pokornem Pietrzwa³d O, üofca jest tçgo 
pokorna ze fsskm œe zgo¬i i ano razu i bur×k zji Bia³a Piska, UAM; üü «taki, który 
ci¹gle siê modli» Skop Gi¿, SWMc 78.  MK

pokos (Z + lit + SDGW) OWM, psn; pu- O Nidz; Gsg -a Gi¿ (-u Mr¹g); 1. «pas 
trawy, koniczyny lub zbo¿a odk³adany na ziemiê w trakcie koszenia kos¹, czasem 
coll; te¿: szerokoœæ ciêcia podczas jednego ruchu kos¹» OWM: pokos to mu´o na tn 
jedn Åònt Lipowo O gm. Waplewo, po k×Ådam pokoœe koœ×Åe štriôuíù kosi W, SWarm 
160, jak na œæañe, to muœi zaras zeraæ, bo ñe moze druèego pokosa æoçgnoñæ Skorupki 
Gi¿, [koniczyna] byúa èrvuna, a grube máúa pokosy, ino z ñj jeden šnyt byú Pietrzwa³d 
O, pokos lez ñezebran Skop Gi¿, pokos muœis porostššonsaæ Kosewo Mr¹g, to ostatñi 
pukos, do pempka jus i¬e, jak jus dokònca¾i Gardyny Nidz; 2. «koszenie, zbiór»: œano 
s pœersgo pokosu to mu‡im ano Polska Wieœ Mr¹g; na pokos (Z + SDGW) O Olsz 
M i bl, psn; 1. «o sposobie koszenia: odk³adaj¹c kos¹ na ziemiê» OM i bl: mozna 
koœiæ na pokos, to muœi s tygo koñca zaôo¬iæ üot zboza f te strone, üot zboza na ¾ivo, 
œe kúa¬e na æerñisko Skorupki Gi¿, pokos, to kedy ôúop œece na pokos, to take šÅëÑt, 
ñe na œæane tylo ot œee Kobu³ty Szcz; 2. «o sposobie roz³o¿enia na polu œciêtego 
zbo¿a: w luŸnej warstwie, nie w snopkach» Olsz Gi¿ Pisz i bl: ºed ôúop kúa¬e, to na 
pokos, za masno – rostruôñêÑte Gawliki Wk Gi¿; na pokosach SDGW bl, na pokosie 
(Z) Olsz Mzach, psn; «o sposobie le¿enia na polu œciêtego zbo¿a, skoszonej trawy: 
w luŸnej warstwie»: [zbo¿e] na pokoœe esce lez Zgni³ocha Nidz, kòñiko – ostaìune 
na pokoœe, potem f kopecºi Rumy Szcz; na pokosy (Z) OM, SDGW; «o sposobie ko-
szenia: odk³adaj¹c kos¹ na ziemiê»: œek¾i na pokosy, a potem ino grabŸi¾i M¹cice Szcz; 
w pokosy «o sposobie roz³o¿enia na ziemi lnu do suszenia»: ta súoma zamocona be¬e 
we wode cterynaœæe dñi, a za cterynaœæe dñi be¬e wyjenta súoma i rosposterta ÷ pukosy 
Kamionka Nidz.  MK, DK

pokosek (Z + SWM III) O Olsz Pisz; pu- Pisz; 1. «o trawie z pierwszego kosze-
nia» Olsz: pœrša tr×wa na pœeršy šñit to pokosek GryŸliny Olsz; 2. «o warstwie lnu 
roz³o¿onego na ziemi do suszenia»: [len] byñ¬e zaœ vjenty i rosæuçgany jek zyto, 
taºe pòkosºi Koñczewo Pisz; na pokoski «o sposobie roz³o¿enia na ziemi lnu do 
suszenia»: beñ¬e zamocòny, œternaœæe dñi bñ¬e w wo¬e i potem na pokosºi kúa¬ony 
do usôññæ× Mierki O.  MK, DK

pokosiæ (Z + lit + SDGW) W Szcz Gi¿; praet 1pl pokosilim Szcz; «skosiæ; z¿¹æ 
wiele czegoœ»: súoma, knoŸe to jek œe pokoœi i üostañe w Ÿeñi Krzy¿any Gi¿, tu ôúopuf 
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ñe buúo [po wojnie], to kobŸety muœaúy pokoœiæ St Kaletka Olsz, zboze sœek¾i, ale 
i pokoœi¾im ÷šistko, ale n×Ÿencyj: sœek¾im, posœeka¾im Rudziska Szcz.  JZ, DK

pokoszenie (Z + SWM III) O Olsz; «koszenie, pokos»: œano – pœerše pokošene 
Butryny Olsz.  DK

*pokosztowaæ «skosztowaæ, spróbowaæ»: ñis on pËšj¬e, to pañi pokostuje 
Wydminy Gi¿.  DK

po kozacku zob. kozacki.
pokozakowaæ «pobrykaæ»: a) «podokazywaæ, poharcowaæ»: šurè×ki pokoz×ko-

vali troôa na œfyÅam poŸetšu W, SWarm 116; b) «powierzgaæ»: ñeô æel×k troôa poko-
z×kuíe, úùn muœi œa pšizvièaíiæ do úob¼i W, SWarm 116.  DK

I. pokój (Z + P + SWM VIII) OWM, Kult MW MP, psn; Gsg pokoja Szcz 
Gi¿ Pisz i bl, Gpl pokoi Wêg, pokojów O Mr¹g Pisz; 1. «pomieszczenie mieszkalne, 
izba, sp te¿ o ka¿dym pomieszczeniu» OWM: ‹eskañe to kuôña i pokòj Upa³ty Gi¿, 
wlasem do tego mojgo pokoju, ukúat em e spaæ na ten duÅ pec Jab³onka Nidz, pot 
oknem œÌewaºi ôo¬i¾i i potem by¾i zaproseñi do pokoja i jed¾i, i poÌi¾i Snopki Pisz, 
na God to buú obè×j, Åe šmlm ìjeôal, zrobŸunm šmlm, do pokoju D³u¿ki O, 
UAM, grike to vŸe¾i do múyna i i¾i ìjelºe pokoje do tego Ÿarna Kot Nidz, ü mam 
zapúac za pokuj sto dvaîešèa markuf do jutra £ajs Nidz, ü przen Amen, daj to Panie 
œwiêty By do twego pokoju, Kedy raj pociech wziêty, Po terazniejszym boju Scensliwzie 
tam stawzi³ psn IS LXXIII 260; ü pokój mieszkalny, do jedzienia, mieszkania, spania; 
üü pl «mieszkanie» O Pisz: ksiêdzowskie pokoje [o plebanii] Dryga³y Pisz, SWM VIII 
s. 56; 2. «o dworku szlacheckim»: tam ìeœ kole jeŸora jest, tu buú pokòj panòf, tu ñe 
byúa skoúa Tuchlin Pisz.  KS

II. pokój (Z + P + lit) OWM i bl, psn; Gsg pokoja Mr¹g i bl; 1. «brak trosk 
i k³opotów, spokój» OWM: ja jus ôce za pokojem, cúoŸek muœi robŸiæ, ja jus robŸiæ 
ñe moge Zameczek Mr¹g, sin bar¼o zadowolòn pšes ñejaºiœ cas uwaza matºe i ša-
cuje, i Åijò oba ÷ pokoju Pisz, to so taºe du¸i, co ñe majo ñejsca pš tj Ÿeñi, ñi majo 
pokoju Pianki Pisz, ü brata zai¾i – zastše¾iú go i pokuj Sprêcowo Olsz, ñi to iva, ñi 
to bŸaúa, to bura i pokòj Pogorzel Wk Pisz, û dom pokoju Mr¹g zob. dom w zn 5, 
ü fraz daæ pokój OWMzach Mr¹g Pisz Olc i bl, daæ na pokój Gi¿ zob. daæ w zn 14, 
daæ siê na pokój Olsz zob. daæ siê w zn 4, ostawiæ kogoœ w pokoju W zob. ostawiæ w zn 
5, spoczywaæ w pokoju Olsz zob. spoczywaæ; 2. «utrzymuj¹cy siê w pañstwie stan 
bez konfliktów zbrojnych i dzia³añ wojennych, zgoda miêdzy pañstwami» O Olsz 
Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: co ñineúo, to ñineúo, teras mamy mocno dobÅe, ¬iœaj mamy 
pokuj M¹cice Szcz, ty królu pokoju obroñ nas od wojny psn IS CXXIII 346; 3. «uk³ad 
o zakoñczeniu dzia³añ wojennych» O Resz Nidz Gi¿ i bl: pokòj zostaú zawart, 
zrobÞi¾i pokòj Jedwabno Nidz.  KS

*pokrackowaæ «w odniesieniu do chwastów: poniszczyæ za pomoc¹ kultywato-
ra»: pšet radúem m taºe kracºi mñe¾i, pokrackuje œe to Ÿe¾isko Bartki Nidz.  KS

pokracowaæ; poœw. tylko im. bier.; «wyczesaæ paku³y»: paeœi to na krack pokra-
covane i s krackòf pšand¾i GryŸliny Olsz.  KS

pokracznie «niezgrabnie, niezdarnie»: co ty tak pokracznie chodzisz? Tu³awki 
Olsz, KF.  KS

pokraczny (Z + lit) Olsz; 1. «niezrównowa¿ony, taki, z którym trudno siê 
porozumieæ» Olsz: moja bzi×³ka to taka pokraczn×; co siu³kê ji siê co jenszego przyzidzi 
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Tu³awki Olsz, KF; 2. «niezdarny»: taºi pokraèny jest, povolny, ñezgrabny, co puj¬e ša 
pševrui, zúa‹e noga £ugwa³d Olsz.  KS

pokraglowaæ (Z) Szcz; «spulchniæ glebê specjalnym narzêdziem»: rzsko pokra-
glujo kraglo Wystêp Szcz.  KS

pokrajaæ (Z + lit) WMzach; fut 1pl pokrajewa Olsz; «kraj¹c, podzieliæ na 
kawa³ki» Olsz Szcz: [ciasto makaronowe] tak œe veŸ‹e na stoú abo na co i tak œe muœi 
rozrolovaæ abo rozgulaæ i œe pokraje to M¹cice Szcz, talÅñik taºi üun te skb pokroje, 
ºed jes zroœñente Sz¹bruk Olsz; pokrajany (Z + lit) W Nidz; Nsg n -e Nidz; im. bier.: 
jek œe voda vašÅi, to fted te rb – jus jek naskovane fssko, pokrajane na kavaúºi – to 
fted mozna kú×œæ je Nowe Borowe Nidz, UAM.  KS

pokraka (Z + lit) Olsz Mr¹g i bl, psn 1. «niezdara, oferma; epitet pejoratyw-
ny, te¿: rodzaj wyzwiska» lok. jw.: œmesno paèšeæ na pokrake Mr¹gowo, pokraka to 
to na ôúopuf muvŸi¾i, tak× rozlazú× pokraka £ugwa³d Olsz; 2. «cz³owiek, z którym 
trudno dojœæ do porozumienia, te¿: niezrównowa¿ony» Olsz: pokraka to ñezgodny, to 
ñe do zrozumñeña jezd z ñem, to ìency menšèyzna co ñe súuôa kojety £ugwa³d Olsz; 
3. «dziwol¹g, nieprzyjemne lub straszne zjawisko» bl: Wiara w czary to sprawi³a, ¯e 
pokraka taka by³a Kal 1890, 14.  KS

pokrakowaæ siê «naprzykrzaæ siê» bl, Wis³a III 88.  KS
po krakowsku zob. krakowski.
pokraœæ (Z + P + lit) Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; «ukraœæ, zwykle w odnie-

sieniu do wielu rzeczy» lok. jw. i bl: mñe jendyº, put pokrad¾i Bartki Nidz, üokno ‹i 
potúuk¾i, pokrad¾i, co ja ubrañe dostaú z majstratu Szczytno, na ´osne to na b´elñik 
poúoz¾i, e¬e¾i caúo noc i plnowa¾i, cob jeden druèemu ñe pokrat U¿ranki Gi¿; po-
kradziony (Z + P) Szcz Mr¹g Gi¿; im. bier.: oñi pššš¾i do tej starej  tam rospoŸe¬e¾i, 
co tam pœeñen¼e pokra¬une Ryn Gi¿, w mieszkanu by³o dozc rzecy pokradzonych, a nie-
ktore pozosta³y Klon Szcz, P 5, 52.  KS

pokrazlowaæ «spulchniæ glebê specjalnym narzêdziem» Miko³ajki Mr¹g, SWM 
IX s. 98.  KS

pokremrowaæ (Z + SWM IX) Nidz Gi¿; «spulchniæ glebê specjalnym narzêdziem»: 
pokremrovaæ krmrë – seœæ nozòf, f tyúku tš i f pšotku tšy Bogacko Gi¿.  KS

pokrewieñstwo (Z + P) Olsz, SWM V; «dalsza rodzina, krewni»: biedniejszego 
przyjaciela choc on kiermasu nie wyprawia³ przyjêto w goœcinê jak i tego zamo¿niejszego, 
pychy nie by³o w pokrewiêstwie Dywity Olsz, P 4, 13.  KS

pokrewnoœæ «o cz³onkach tej samej rodziny»: ro¼eñst÷o to je pokrewnoœæ Wygoda 
Olsz.  KS

pokrewny w u¿. rzeczownikowym (Z + P) W Nidz, SWM V, psn; «cz³onek dal-
szej rodziny, krewny»: zara kartºi poÌisaú i zaproœiú pokrewnô, znajomô Gardyny 
Nidz, na odpust by³y pokrewni ktore w drugiech parafiach zamieszka³e by³y na ugoœciene 
zaproszeny Stryjewo Resz, P 1, 2.  MGK

pokrêciæ (Z + lit) O Olsz Mzach Gi¿ Pisz; 1. «spowodowaæ zniekszta³cenia, 
powykrêcaæ» O Nidz: moræizna go [drzewo] pokrêÑæiúa, ono œe potem tak ¾iôo scepœi 
Mycyny O; 2. «wprawiæ coœ w ruch obrotowy»: daj mnie trochê pokrêciæ Tu³awki 
Olsz, KF; pokrêcony (Z + lit) O Olsz Szcz Gi¿ Pisz; Nsg n -e O Pisz, -o Gi¿; 1. im. 
bier. w zn 1 O Gi¿ Pisz: koslawe abo pokrncòne tš [o drzewie] D¹brówka Pisz; 
2. a) «pokrêcony, popl¹tany»: rtºi to búi tak f tle kole navojka, co te ñiæe sú gúatko, 
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ñe búy pokrêÑcòne Szczytno; b) «pogmatwany»: mazursko mowa tak pokrncuno Ryn 
Gi¿; 3. «niezdecydowany, niezrównowa¿ony»: ta twoja bzi×³ka to tak× pokrêcon×. 
Sama nie zie, co chce Tu³awki Olsz, KF.  KS

pokrêciæ siê (Z + lit) OW, psn; fut 1pl pokrêciwa siê Olsz; 1. «poobracaæ siê» 
Olsz i bl: Raz w lewo, raz w prawo, Potem pokrêæ siê ¿wawo psn Sob 195; 2. «spêdziæ 
jakiœ czas, chodz¹c po niewielkim terenie»: pokrêciu³ siê silê ji poszed Tu³awki Olsz, 
KF, postojaúy [o dzikach] na gurce, pokryncuúy œe i pošúy nazat do lasa Lipowo O gm. 
Pietrzwa³d; 3. «poskrêcaæ siê, popl¹taæ siê»: v úob¼i krùf musi biæ zavdi vyrbel, bo íekbi 
go ñe buúo, to úob¼× bi œa pokrañæuúa W, SWarm 180; 4. impers «o utracie rozezna-
nia, orientacji»: wciórko jem siê pokrêciu³o Tu³awki Olsz, KF.  KS

pokropiæ (Z + lit) W Nidz, psn; «opryskaæ» W i bl: ü ksi¹dz [...] pokropsiu³ 
[trumnê] i zaprowadziu³ do koœcio³a na ca³e zilije W, Bar 75; üü impers «o opadzie 
drobnego deszczu» Olsz Nidz: troôe pokropœiúo Napierki Nidz.  KS

pokrowiec «pow³oka, poszwa na pierzynê» Grajewo Gi¿, SWMsd 26.  KS
pokruszyæ «rozdrobniæ, po³amaæ»: pokruszu³em trochê chleba n× pt×szków 

Tu³awki Olsz, KF.  KS
pokruszyæ siê (Z + lit) O Olsz, psn; «rozpaœæ siê na kawa³ki, podzieliæ siê na 

czêœci»: mna³em te kruche psierniczki w tutce a jenusz mi siê tak pokruszy³y Tu³awki 
Olsz, KF, [len] tak dúugo leÞi aš œe pokrui, no  same vúòkno otfstaje ot tô pakuúòf 
£utynowo O.  DK

po kruszynie zob. kruszyna.
pokruzowaæ (Z + SWM XII) Mr¹g; poœw. tylko im. bier.; «zmarszczyæ»: klejd 

dúuèe do Ÿeñi pokruzowane bes œrodek tak ÷ poúy Mr¹gowo.  KS
pokrwawiæ «o krwi: poplamiæ, zbroczyæ»: jek król raz uderzy, to krew wypryœnie na 

twój szorc i go pokrwa¿i Purda [D] Olsz, BWM 50.  KS
pokrycie «rodzaj os³ony, zadaszenie»: stuk to bes pokræo, bruk to bn¬e súòmo 

pokrt Róg Nidz.  DK
pokryæ (Z + P + lit) WMzach Pisz, psn; «w odniesieniu do dachu: ob³o¿yæ po 

wierzchu jakimœ materia³em» W Nidz: dek×š pokruú ¬iœ daô, a íutro go zakopluíe 
W, SWarm 195, pokryæ súòmo daô Jedwabno Nidz; pokryty (Z) Mzach Pisz, psn; 
«ob³o¿ony»: Mam ci i ¿upan piêkny od œwiêta, W którym nas pradziad pasa³ cielêta 
[...] Jezowem futrem pokryty psn IS DXCI-VIII 41, ý stuk to bes pokræo, bruk to bn¬e 
súomo pokrt Róg Nidz.  KS

pokryæ siê (Z + lit) Pisz E³k, psn; praet 1pl pokrylim siê Pisz; 1. «o wielu oso-
bach: ukryæ siê, pochowaæ siê» Pisz i bl: S³ugi sia wnet domyœlili, ¯e szurki sia gdzieœ 
pokryli psn Zient 180, ü przen Ach, jak ziele, ach, jak ziele, Moi nili przyjaciele, Chtórzy 
z nami tu œwiêcili, Juz sie pod ziémie pokryli psn Ma³ III 61; 2. «zostaæ os³oniêtym»: 
s³óñce siê cieniem pokry³o Skomack Wk E³k, PME XIX 98.  KS

po kryjomu zob. kryjomy.
pokrywa (Z + lit) W Pisz E³k, SWMp, psn; pu- W i bl; «p³aski przedmiot s³u¿¹cy 

do zamykania jakiegoœ otworu (te¿ u naczyñ), przykrywa»: pokryva do studñi – dno 
Weso³owo Pisz, skšyña – drevñane s pokryvu do muçºi, súoñiny, ‹êsa Kalinowo E³k, 
Dadzó nom koczo³ki I pukréwy na to, Jo ³ubogi ¿olniérz Daje ¿ycze za to psn Stef II 77.  KS

pokrywade³ko «pokrywka garnka (dem lub hip?)» Fr¹knowo Nidz, SWMp 47. 
  KS
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pokrywad³o «pokrywka garnka» Butryny Olsz, SWMp 47.  KS
pokrywka (Z + lit) OWMzach Gi¿ Pisz i bl, psn; pu- OWMzach Gi¿ Pisz; Gpl 

pukréwk bl; «niewielki p³aski przedmiot s³u¿¹cy do nakrywania czegoœ, zw³aszcza 
garnka, przykrywka»: skšnka – kastka, co jus pukr÷ºe ñaúa, z deklem do zámkñêñæa 
Pisz, co tèel pœikræ – to fœistko pukrfka, c drevñana, c taka Gardyny Nidz, ¼banek ot 
tju, pukrfka do pškræ× Bogaczewo Gi¿.  KS

pokrzepa «pomoc, wsparcie»: mašerova¾i vojsko do pokšepy druèem Wierzbiny 
Pisz.  KS

pokrzepiaæ psn; «dodawaæ si³ duchowych i fizycznych»: Pokrzepiaj lekarzu tez 
i choruj¹ce, Gdy znoso w modlitwie do ciebie swe rence psn IS CXXIII 346.  KS

pokrzepiæ siê (lit) Olsz, psn; «dodaæ sobie si³ fizycznych, posiliæ siê»: zjec coœ to 
siê pokrzepsisz Tu³awki Olsz, KF, A teraz pozwólta do sto³u. Prose... Godnie jest po taki 
turbacji sie pokrzepsiæ oracja, Ma³ III 140.  KS

pokrzepienie 1. «dodanie si³ fizycznych, posilenie»: pšyñosúa do pokšepœeña Ÿina 
i kuôa Piecki Mr¹g, na pokrzepsiene napsijewa siê n×przód zina ji zjewa psierniczków 
Tu³awki Olsz, KF; 2. «dodanie si³ duchowych, pocieszenie»: niema to jak kole sto³u 
usi¹œæ i w „Mazurze” wytchnienia szukaæ i pokrzepienia GazOlsz XXIX 15.  KS

po krzynie zob. krzyna.
pokrzywa (Z) O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿, psn; Ipl -oma O; nazwa czasem po-

dawana jako obca; ogp: j×jko, na tfardo œe uvaÅ i poœece, i z múod‹i pokšva‹i œe 
zñes× i tm guœackòm na deske poprusæ Jedwabno Nidz, UAM, pokiva ma Åivo ômare 
ìita‹inuf D³u¿ki O, UAM.  KS

pokrzywiæ impers «o zniekszta³ceniu przez chorobê»: jak kto buú zaarowan to 
muaú taºego koútuna noœiæ, to bú bes to zdrowy, a tak to go derúo, to go pokšÅuúo 
Butryny Olsz.  KS

pokrzywieæ siê «staæ siê krzywym, powykrzywiaæ siê»: a od pracy czê¿kiej to mie 
siê az nogi pokrzywia³y, od czê¿arow po drabienie, az siê ze mie szmieli Niemcy Klon 
Szcz, P 5, 14.  KS

pokrzywnik «nieœlubne dziecko» Szyldak O, SWM V s. 14.  KS
pokulaæ «potoczyæ»: d×í mi tan kraçgel, ter× í× go pokul×m W, SWarm 116, 

ü ×rnò [we³nê] zetrò i bŸ×úo i potm te kamlonk tak pokulajò i potm pšndu D³u¿ki 
O, UAM.  KS

pokulaæ siê «spêdziæ jakiœ czas na turlaniu siê, tarzaniu siê»: pu¬eva pokulaæ œa 
na tam pœ×sku W, SWarm 116.  KS

pokuliwatrowaæ zob. pokultywatrowaæ.
pokuln¹æ (lit) W, psn; «posun¹æ tocz¹c»: pšiñœta cantner groôu, posipta koúo 

koœæoúa, to moÅam koœæòú na groôu pokulnòñæ GryŸliny Olsz, Stef JPW 14, Wyj¹³ 
táler z kieszeni I pokuln¹³ po sieni psn, Zient Wieœ 191.  KS

pokuln¹æ siê «potoczyæ siê»: pokulnùú œa z gùri na dùú W, SWarm 116.  KS
pokultywatrowaæ (Z + SWM IX) Olsz Szcz Gi¿ Pisz E³k; -kuli- Pisz; «spulchniæ 

ziemiê kultywatorem» Szcz Gi¿ Pisz E³k: pobrònovaæ, pokultivatrovaæ, ted švñºm 
a Wiœniowo E³ckie; pokultywatrowany (Z) Olsz Gi¿; Nsg n -e Gi¿; im. bier.: ý na 
w´osne to pole be¬e zabronowane, pokultwatrowane kraglo Skop Gi¿.  KS

pokuluwaæ «poskrêcaæ w palcach»: pokuluwaæ i nawlec [odp. na pyt.: Co siê robi 
z nitk¹, ¿eby szyæ ig³¹?] So³tmany Wêg.  KS
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pokupaæ (Z + P + lit) W Mr¹g; praet 1pl pokupalim Mr¹g, cond 1pl bym poku-
pali W; «kupiæ wiele czegoœ; te¿: o wielu osobach: kupiæ»: jak œe pouèi¾i to jem poku-
paú mašiny do šiæa i do ¬aña mašiny N Kaletka Olsz, te mñejše [gospodarze] pokupa¾i 
po dwa ôektar, wbudowwal œe tys Ruœ Olsz.  KS

pokupowaæ ogp: mo¿ewa jechaæ do domu; ju¿ wciórko pokupow×³em Tu³awki 
Olsz, KF.  KS

pokurbaniæ siê «pognieœæ siê, pomarszczyæ siê, pofa³dowaæ siê»: nie le¿ w ty nowy 
³oblece, bo ci siê dycht pokurbani Tu³awki Olsz, KF.  JZ

pokurczyæ «o chorobie: spowodowaæ deformacje w wielu miejscach»: rojmatysm 
to gnaty úamñe, to tak te koœæi pogarb´i, pokurc Snopki Pisz.  KS

po kurpiañsku zob. kurpiañski.
pokusa (Z + lit + SWM VIII) O Olsz Mr¹g E³k i bl, psn; 1. ogp Olsz E³k 

i bl: ta karczma we wsi to tlo tak× pokusa n× ch³opów Tu³awki Olsz, KF; 2. «o sile 
nieczystej, te¿ o diable» O Olsz Mr¹g i bl: „pokusa wziê³a” [o sytuacji, gdy coœ siê 
nagle zapodzia³o] Olsztynek O, Wis³a VI 183; üü «coœ z³ego? z³o?»: [odp. na pyt. 
o k³obuka] ñe nazwe wam tak co, to ñe sò dobre Åec, ja ñerada w gembe eÅe, alem ñe 
Þi¬aúa, tlko pokusa narodoju Mr¹gowo.  AW

pokusaæ zob. pok¹saæ.
pokusiæ siê «ulec zachêtom, skusiæ siê»: d×³ siê pokusiæ ji poszed z nami Tu³awki 

Olsz, KF.  AW
pokuszaæ; cond 2pl byœta pokuszali; «pokosztowaæ, pojeœæ»: pan moÅe bysta co 

pokuša¾i G³uch Szcz.  AW
pokuœnica «kusicielka, uwodzicielka»: ta pokuœñica zavdi sobŸe kogùœ zn×í¬e W, 

SWarm 116.  AW
pokuœnik «diabe³, z³y duch; kusiciel»: a tyn ôúop, co f kmotri stoí×ú, to buú 

pokuœnik Wêgój Resz, KN II 57, ü to íe pr×v¬ivi pokuœnik, Å×dni ¬yfèini ñe ôce pšepuœæiæ 
W, SWarm 116.  AW

pokuta (Z + P + lit) Olsz Szcz, psn; 1. rel. «kara za grzechy»: a) «odbywana po 
œmierci» Olsz Szcz: ºedy do stajñi poš¾i, teÅ ìi¬e¾i ñebošèyka; poš¾i i ftedy zñiknoú, na 
pokuæe muœaú byæ Purda Olsz, ü fraz chodziæ na pokucie Olsz zob. chodziæ w zn 1; b) «wy-
znaczona przez duchownego» Olsz i bl: [pastor] jeg go zavoúaú, to mu doú pokute Purdka 
Olsz, ü rabe rabynow za pokuta obieca³ mu g³ód po poœcie Dywity Olsz, P 4, 9; 2. «skrucha, 
odkupienie win, ekspiacja» bl: Prentko, prentko p³ynie ten cas, Teras cas pokuty, bondz 
gotow zaraz psn IS LXIV 229; 3. «kara za jakieœ przewinienie»: za pokutê bêdziesz doma 
siedzi×³ Tu³awki Olsz, KF, Åeby mu zadaæ jakòœ pokute, ÷sa¬i¾i go na tš dñi i tš noce do 
koœæoúa i da¾i mu jno wod, kawaúek ôleba do pškësk Gietrzwa³d Olsz.  AW, DK

pokutnik ogp: o tym ¿ebraku mówiono, ¿e to „wielki pokutnik”, ale czy to by³a 
prawda, nikt nie wiedzia³ Br¹swa³d Olsz, Zient Wieœ 67.  AW

pokutny «zwi¹zany z pokut¹»: bustaô [= nm Bußtag] to pokutne šfento pššet 
advnti Ryn Gi¿.  DK

pokutowaæ (Z + P + lit) WMzach E³k, psn; 1. «odbywaæ karê»: a) «za grzechy, 
zw³aszcza po œmierci» Mzach i bl: coœæe w ino ucñ¾i, esceœæe na sto lat potmpœi¾i 
dúuzj, te sto lat muœe¾i tam pokutowaæ dúuzj Jab³onka Nidz, A dusza, która poku-
tuje mo¿e w tym kominie Niech znajdzie wieczne odpocznienie psn, Zient Wieœ 49; 
b) «za jakieœ przewinienia» Olsz: nie s³uch×³eœ n×ju; ter× musisz pokutowaæ Tu³awki 
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Olsz, KF; 2. «naprawiaæ wyrz¹dzone z³o, ¿a³uj¹c za swoje winy» E³k i bl: nie chcê do 
piek³a wêdrowaæ, owszem szczerze pokutowaæ GazOlsz XXIX 76; 3. «przebywaæ gdzieœ 
z koniecznoœci»: pšúo Ìismo, Åe do Kròlefca do vaô ja ñe pojade, tom muœaú pokutovaæ 
v Oltñe Bredynki Resz; pokutuj¹cy im. wsp. odm. w zn 1: Jako na Psiotra twygo spoj-
rzyj na mnie Panie, Od pokutuj¹cygo oddal rozpacanie psn IS III 456.  AW, DK

pokwa zob. pochwa.
pokwasiæ siê «zjeœæ lub wypiæ coœ kwaskowatego (obj. SWarm)»: pokfaœ œa íešèe 

kompotam z našygo grestu W, SWarm 116.  AW
pokwitowaæ «pisemnie potwierdziæ odbiór czegoœ»: poksitowaæ; pod×j mi ka wa-

³ek papsieru, to ci poksitujê te psien¹dze Tu³awki Olsz, KF.  DK
pokwitowanie ogp: dali ci poksitowane na ten podatek, coœ go wczoraj zap³aciu³ 

Tu³awki Olsz, KF.  AW
polacki (Z + lit) WMzach Mr¹g Gi¿ Pisz; «zamieszkany przez Polaków, polski»: 

polocka struna tu buúa Wêgój Resz; po polacku (Z + lit) WMzach Mr¹g Gi¿ Pisz, 
z polacka (Z) Olsz Gi¿ Pisz; «w jêzyku polskim, po polsku, z polska»: w dwu¬estm 
roku ro¬ice umer¾i, tom ñe gadaú po polacku Zdory Pisz, po nasemu obora, a po po-
lacku to muìo podvòÅe Pañska Wola Gi¿.  KS

polactwo «Polacy?»: przed Polactwem obraniali Skomack Wk E³k, PME XIX 
130.  KS

polaæ (Z + lit) Olsz Gi¿; 1. «oblaæ po wierzchu, zmoczyæ» Olsz Gi¿: wrejonco 
wodo z mydúem poleje œe na e¾izne i dobÅe œe púuèe Gady Olsz; üü «okrasiæ p³ynnym 
t³uszczem» Olsz: a skfaÅyæ skšeèkami i tedy kartofle polaæ Leszno Olsz; 2. «dostarczyæ 
roœlinom wodê, podlaæ»: zieczorem polej rosadê Tu³awki Olsz, KF, ü przen nie gardzo-
no te¿ gorza³k¹, „bo plon trzeba poláæ, co by na drugi rok ¿yto ³uros³o jak las” Br¹swa³d 
Olsz, Zient Wieœ 100; 3. «wprowadziæ p³yn, wlaæ»: a ona zemby zaæisnuúa i ñe daúa 
polaæ ty œfencony vody, ale jednak kœonc œe ñe daú na pokuj, tylko da¾i kroÌiú Redykajny 
Olsz; polany «zalany»: surg×úi œ æasta úot œitnygo ôleba úupœeèùne i gorùncem mlykem 
polane i íe¼ùne Br¹swa³d Olsz, KN III 211.  AW, DK

polaæ siê «o ³zach: pop³yn¹æ»: jak lilija zblad³a, dwa ³ezki z ocz sie pola³y psn IS 
XLII 168.  AW

polak (Z) Szcz, Kult MW MD; 1. «taniec towarzyski o rytmie polonezowym» bl: 
ostatni¹ grupê, najbardziej archaiczn¹, tworzy³y tañce o rytmie polonezowym, warmiñski 
„zilk” i mazurski „polak” [...]. Melodiê „polaka” grywa³a tylko orkiestra bl, Kult MW 509; 
2. «kwiat ogrodowy»: ñezopomñinojæe, astry, kruzaºi duze zoúte, polaºi, plœaºi Opaleniec 
Szcz.  KS

polakierowaæ (lit) Olsz; praes 1pl polakierujewa Olsz; ogp: polakierujewa szafki 
ji sto³y Tu³awki Olsz, KF.  AW

polana ogp: tutaj u œonœada búo, u Kyjka, na poleñe [?] pšedawaú, ale tano Polska 
Wieœ Mr¹g, tedy wyszed³ na pólane Skomack Wk E³k, PME XIX 96.  MD

polanka ogp: po nad lasem na pólance Skomack Wk E³k, PME XIX 96.  MD
polapaæ «poch³eptaæ»: kot polap×ú tilo troôa mlyka, a rešta úostaŸuú W, SWarm 

116.  AW
polargwiazda (SWM VI) Szcz, lit bl; «gwiazda polarna». (Nm Polarstern).  AW
polarny (SWM VI, Szyf AM) O Olsz Nidz Wêg Pisz Olc; Gwiazda Polarna zob. 

gwiazda w zn 1.  MGK
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polarowy (SWM VI) sp Szcz; Gwiazda Polarowa zob. gwiazda w zn 1.  MGK
polarski (SWM VI) Szcz, lit bl; Gwiazda Polarska zob. gwiazda w zn 1.  MGK
polataæ; imp 2pl polatajta; «pobiegaæ»: pol×t×jta jeszcze siu³kê ji chodŸta do domu 

Tu³awki Olsz, KF.  JZ
polatowaæ (Z) Nidz Pisz; «o krowie: zostaæ zap³odnion¹»: jek polatuje i œe oæe¾i, 

to krowo ostañe Fr¹knowo Nidz.  MK
polatowaæ siê (Z) Pisz; «o krowie: zostaæ zap³odnion¹»: jek jus œe polatuje to 

muìo múoda krova Karwica Pisz, to œe jus ostaúa, juš polatovaúa œe nazot, juš ìencyj 
ñe pšyjmuje Weso³owo Pisz.  MK

polatrowaæ zob. polotrowaæ.
*polatywaæ «o œniegu: padaæ z niewielkim nasileniem»: œñek leæi, polatuje – jek 

tak wolno pada Fr¹knowo Nidz.  DK
I. pole (Z + P + lit + SDO) OWM, psn; Dsg -owiu Pisz, Gpl pol Olsz, -ów Szcz 

i bl; 1. «rola, ziemia uprawna, te¿: okreœlony kawa³ek gruntu wydzielony miedz¹» 
OWM: my tu ‹e¾i œiúa pola, ale po vojñe ñe mog¾i ñic zroiæ, bo ñe mñe¾im koñi Nida 
Mr¹g, s cegò ja bnde zyú? Pole zabra¾i do fabriºi, moja vúasna byúa rola, ñe parcelova¾i, 
ino pobra¾i ib, ºed un zboÅe ôce ×æ, to nojpšut muœi sob´e uúoÅæ, jak kav×ú bn¬e 
×ú i jake to pole jest, i to pole jest mocne, i mo glne pot sobò Kajkowo O, UAM, 
taºe pola to so na tšy pola zroone – jeno je Åytne, jeno jeÅynne, a tšeæe üugur Gietrzwa³d 
Olsz, kartofla pši¬e po zæe, na polu zæannm, g¬e zto búo spšuntñone Or³o Gi¿, UAM, 
wygn×j gesi na pole Tu³awki Olsz, KF, na pole, na rzsko be¬e rosæuçgñon i ted lez ts 
ze tš, œtr ñe¬ele Nida Mr¹g, mñe¼a to jest taka droga, co tejluje jedne pole od druèego, 
droga ñe jest, ino ÷ polu osta‡one Snopki Pisz, mogo jeôaæ do pola s÷ojego Piasutno 
Szcz, jek jest wmurowan, to je sklep, a ÷ polu, ºed œe zakoÌe – to wondòú Bredynki 
Resz, ü mocno duzo ¬iku÷, pole ñiscu Miko³ajki Mr¹g, ü nazwy ñe ma, to œe kúa¬e [len 
do suszenia] ras tu, ras tu, g¬e wolne pole Ogródek E³k, ü fraz patrzeæ w siódme pole 
Pisz zob. *patrzaæ w zn 1; üü «o pracy na roli» Olsz Nidz: múotšo ¬÷ka do pola buúa 
Sz¹bruk Olsz; ü pole piaskowate, piaskowe, zimne; 2. «otwarta przestrzeñ poza wsi¹ 
(te¿ pl); powierzchnia gruntu wykorzystana do celów niezwi¹zanych bezpoœrednio 
z rolnictwem» OWM: ¬fko vyjÅyj na pole jeÅy [?] je¬e pan ôtury psn, wbudowance, na 
polu üu noju ÷stko pot Raoçg so wbudowance, a co we ÷œi to we ÷œi Rzeck Resz, sta-
wek we ‡josce, a ÷ polu to bagno [odp. na pyt. o teren podmok³y] Bukwa³d Olsz, stoji 
w polu dómeczek psn Stef I 129, teô tšeô zastše¾i¾i, tam vykopa¾i moèiúke i na polu lezo 
Zameczek Mr¹g, ü ºed òn ôce f¾inte noiæ – ñ? – to muœi ‹eæ ètirsta morguf Ÿi‹i, 
co òn moÅe, moÅe na sfoim polu iœæ na jojte, nu ñ? Kajkowo O, UAM, ü Wyjecho³ 
pon z chartamy w pole, A ³ostaziu³ w domu ma³e pachole, Aby domu psilu³o psn Stef 
III 8; 3. «teren walki, front, te¿: pobojowisko» Olsz i bl: f pole pošet, na frunt Purda 
Olsz, Ñe ñneúo rok, putora Je¬e wojeñica s pola psn, Z zabranégo wojska Do Prus am 
przygnali, Dziesianæ tyle w polu Zabzitéch ³ostali psn Stef I 196.  KS

II. pole zob. podle.
polec, polegn¹æ (Z + lit) O Olsz; ogp: sin polek ÷ Kurlan¬e Dywity Olsz.  AW, DK
polecaæ «odsy³aæ do kogoœ»: ü Ty mnie diab³u nie polecaj, Bo mnie ciebie Bóg 

obieca³ psn IS LX 220.  AW
polecenie (P) Olsz Szcz; «rekomendacja»: z ego polecenia otrzyma³em pracê 

w Biorze Odbudowy w Kolnie Klon Szcz, P 5, 47.  AW
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poleciæ (Z) Pisz, psn; «powierzyæ, oddaæ w opiekê»: Komu¿ bezpiecznej dusze 
sw¹ polece Jak tobie psn IS LXXVI 263; polecony im. bier. «o liœcie?» Koñczewo 
Pisz.  JZ

polecieæ (Z + P + lit + SWM VI) OWM i bl, psn; inf poleciæ Pisz, poleciéæ Olsz 
Mr¹g, fut 1sg poletê Pisz, praet 1sg ja polecia³ O Olsz, 1pl my polecieli Nidz; 1. «pobiec; 
udaæ siê gdzieœ szybko» OWM: gospodoš ot krovy poleæaú po pomoc, bo sam ñe daú 
rady, Åeby krove vyzvo¾iæ Ornowo O, m ¬ei poleæe¾i napšeko, ab onô Aústrjakò÷ 
obacæ Jab³onka Nidz, kòñ še zloçk i úañcuô pšervaú i uæek, i poleæaú na vŸoske tamuj 
Nataæ Wk Nidz, poleæaúa do ôúopa s teñi ¬eæañi za üOdre Zameczek Mr¹g, ü šibar to 
taºi: i dupo, i w zat, i pšleæiæ i poleæiæ [opis tañca] Kosewo Mr¹g; 2. «pofrun¹æ; wzbiæ 
siê w górê» Mr¹g i bl: a to, co poleæaúy do Afryºi, to boæany, zuraŸe Nawiady Mr¹g, 
Przylecieli trzy anjeli, Wzieli dusza, polecieli psn Stef I 202; 3. «spaœæ, upaœæ; posypaæ 
siê» Olsz Nidz E³k Olc i bl: gŸazda poleæaúa Szyba E³k, ºajka z baty vyleæaú I az do 
dna poleæaú psn, ot spodu kañeñ i na Ÿešôu i taºi ºij, tako wel i tak zawdy krenæiæ, 
a tu jes taka dura i tam poleæi, na moçke Burd¹g Nidz, ü to zaœ mu Fryc d³oni¹ ulepi³ 
w twarz i on polecia³ jak œledŸ o ziemie G¹ski Olc, P 6, 9.  AW, DK

poleczka hip «polka w zn 1»: polecka, drobny, skocny oberek Ruska Wieœ E³k. 
 KS

poleczko psn, póleczko psn; hip «pole w zn 1»: Wyjde na polecko, Robiæ sie mi nie 
chce, Spojrzê na s³onecko, Cy wysoko jesce psn, Kolb 426, Wyjdziesz na póleczko, ̄ ytko 
sia zielani psn Stef III 12.  DK

polegaæ (Z + P) Olsz Nidz; «opieraæ siê na czymœ, byæ czymœ»: ü i to polega na 
prawdzie Szczêsne Olsz, P 2, 23.  AW

poleg³y «taki, który zgin¹³ na wojnie»: za polegúgo syna to dostana renta 
Ró¿nowo Olsz.  DK

polegn¹æ zob. polec.
polegon zob. poligon.
polej lit bl, psn; «gatunek miêty»: Poleju, poleju, to pachn¹ce ziele; s¹ w Kraplewie 

<dzieweczki>, ale ich niewiele psn, Kolb 176.  AW
*polejdowaæ «przypaœæ do gustu, posmakowaæ»: pañi Ÿe, jak to davñej byúo, to 

i z üoctm dava¾i, a co z üoctem to ñe polejduje ¼éæukoŸu i cúekoŸu Snopki Pisz.  DK
polemika ogp: w takiej Gazecie mog¹ zabieraæ g³os czytelnicy czy to koresponden-

cjamy czy polemikamy Dywity Olsz, P 4, 45.  AW
poleneza zob. *poloneza.
poleñko psn; hip «pole w zn 1»: Posz³a na poleñko robiæ jej siê nie chce I spojrza³a 

na s³oneczko czy wysoko jeszcze psn IS XVI 480.  KS
polep, polepa (Z + lit + SWM I, SWMp) Resz M, Kult MW MP; m M, f Pisz 

i bl, zapis nierozstrzygaj¹cy formy Nsg Resz; pulep Pisz E³k Olc; 1. m «drewniany 
sufit, powa³a» Nidz Mwsch: baúºi, a potm pulep Sajzy E³k, pulep, a za pulepem gura 
Orzysz Pisz; 2. m «sklepienie w piecu chlebowym» Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz: to polep, 
tak jak podñebŸe Grabowo Mr¹g; 3. m f «warstwa gliny k³adziona na deski pu³apu 
stanowi¹ca pod³ogê strychu» Resz Pisz i bl: polep to wysoko ta g¾ina N Guty Pisz, 
puúap, a nat puúapem polpa z g¾iny Ko¿uchy Pisz.  AW, DK

polepszaæ siê «poprawiaæ siê, wzrastaæ»: przy rzetelnej pracy dobrobyt ludzki siê 
polepsza³ Dywity Olsz, P 4, 5.  AW
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polepszenie forma rzeczownikowa czas. polepszyæ: na polepszenie i rozwijanie 
mego gospodarstwa nie bra³em kredytu Dywity Olsz, P 4, 33.  AW

polepszyæ «zmieniæ na lepsze, poprawiæ, ulepszyæ»: ja jeszczê polepszê tê maszynkê 
Tu³awki Olsz, KF; polepszony im. bier. (w odniesieniu do spieszczonej formy wyra-
zu): za „œilulke”, to tak polepšone jak „panulku” Wipsowo Olsz.  AW

polepszyæ siê (Z + P + lit) Olsz Nidz, psn; 1. impers «o poprawieniu siê»: a) «sy-
tuacji ¿yciowej» Olsz Nidz: toæ to pañi darmo to gadaæ, boæ to ÷šystko poŸe¬eæ, coœmy 
wyæišpšel, jus teras [siê] polepiúo Nataæ Wk Nidz; b) «stanu zdrowia»: je w krankau-
zie, ale ju¿ mu siê polepszu³o Tu³awki Olsz, KF; 2. «zmieniæ siê na lepsze» Pañe Jezu, 
¬eçka toe, ¬eçka toje, xce œe polepsyæ, fspomus mñe psn.  AW

polera (lit) W; «b³yszcz¹ca pow³oka, warstwa specjalnej substancji na powierzch-
ni mebla, politura»: ¬eæi zripali caú× polyra s tygo stoúa W, SWarm 204.  DK

polerka (Z + SWM IX) O Nidz Mr¹g; «ma³a lekka brona»: potem pšyj¬e ta 
leæuôna bronka, ta polerka Pietrzwa³d O.  AW

polerowaæ (Z + lit + SWM IX) O Olsz Olc; 1. «wyg³adzaæ, bronuj¹c po siewie» 
O: polerovaæ letko bròno jek je zaœane, co fejn ugúa¬i Kalwa O; 2. «pocieraj¹c, nadawaæ 
po³ysk»: polerowali, co siê œwieciu³y, jek szpigiel Tu³awki Olsz, KF; polerowany 1. im. 
bier. w zn 1: pšed zaœvm brònkuje, jäk œevñiºi pšeœeje, to po¾irovane, zabrònkovane 
Witu³ty O; 2. «b³yszcz¹cy»: skšyña púasko, kufer to byú fejñejsy, mamuœa ñe¾i fejn po-
lerovany Gajrowskie Olc. (Nm polieren).  AW

polerowanie; tylko pelor-; forma rzeczownikowa czas. polerowaæ zn 1: Þelazne 
bròn do pelorowaña Butryny Olsz.  AW

polewa «emalia na naczyniach kuchennych»: polwa otpçkñe u garka Lipowo 
Mr¹g.  AW

polewaæ (Z + lit) OWM, psn; praes 1sg ja polewa Gi¿; 1. «oblewaæ po wierzchu, 
moczyæ» Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k i bl: [p³ótno] œe vygotuje, na rose œe kúa¬e, pole-
va œe, co ty¬eñ œe zbŸeÅe do gotovaña, e¾iæ £êgajny Olsz, folova¾i – to f koryto i ukrop 
i po¾iva¾i i to sukno œe œæisnyúo Wygryny Mr¹g, a Ðelkanoc v nocy poleva¾i vodu, jojºa 
vaÅy¾i i kraœi¾i Zdory Pisz, ü przen Dziewcze jizbe zamieta³o I ³zami j¹ polewa³o psn Gêb 
I 47; 2. «dostarczaæ roœlinom wodê, podlewaæ» O Olsz Pisz Olc i bl: nie brakujeta dzi-
si×j w ³ogrodzie polew×æ, bo m× siê na deszcz Tu³awki Olsz, KF, ü przen A jo bu³a u swej 
mamy, Polewa³am ksiotki ³zani psn IS CXXI 350; polewany (Z + lit) OW Szcz Mr¹g Gi¿ 
Pisz Olc; Nsg n -e OW Szcz Gi¿, -o O Mr¹g Gi¿ Pisz; im. bier.: 1. w zn 1 OW Szcz Mr¹g 
Gi¿ Pisz Olc: púòtno elòne, polwane wodò, jeŸorowo wodò Zwierzewo O, ý [glina] ºedy 
za suôa, to be¬e wodo nawet polwana Gawliki Wk Gi¿; 2. w zn 2 W Gi¿: te Ÿùúka na 
úoknaô ñe sù íuš ôiba úot tigodña polyvane W, SWarm 201; 3. w zn «powlekaæ, pokrywaæ 
warstw¹ czegoœ»: kubek blaôowy abo polewany Guty Ró¿yñskie Pisz.  AW, DK

polewaæ siê «oblewaæ siê nawzajem»: p¸ers koñik i p¸ersa zb´eracka ÷eršk 
zmòw´i¾i, pœosenke zaœpœewa¾i, polewa¾i e wodo, pšebra¾i e na csto i bú us bal 
U¿ranki Gi¿.  AW

polewak «glinany garnek na mleko, dzie¿ka» Zalec Gi¿, SWMp 57.  AW
polewek «konewka, polewaczka»: ìiskan; üoñi tutaj polvek mòìo; œitko – voda tu 

leæi Rostki Pisz.  AW
polewka psn; «rodzaj zupy»: Nie szed do panny tylko do dziewki, Nagotowa³a 

garnec polewki psn IS DXCVII-IX.  AW
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*polezowaæ?; fut 2pl polezujeta; «pójœæ, udaæ siê gdzieœ»: g¬e teros polezujeta? 
St Kaletka Olsz.  DK

poleŸæ (Z + lit) Olsz Pisz, psn; praet 1pl poleŸlim Pisz; 1. «udaæ siê, wybraæ siê 
gdzieœ w okreœlonym celu» Olsz Pisz i bl: A jek gorza³ka wypsili Oba na rydze poleŸli 
psn IS LXX 255, mo¿e ³on znów do ty Berty polezie, bo ju¿ siê stroji Tu³awki Olsz, KF; 
üü «wejœæ, dostaæ siê gdzieœ»: to stšela¾i – Rusek – f sklepm poleŸ¾i i œe¬e¾i Karwica 
Pisz; 2. «odejœæ»: styjo³ copeckie i podziêkowa³ i poloz psn IS XLVI 174.  UDK

pole¿anka «rodzaj tapczanu z podg³ówkiem»: dwan to je tako poleÅanka, 
leÅanka, pšud muŸi¾i šezlòçk Stawiguda Olsz.  UDK

po le¿¹cku «le¿¹c, na le¿¹co»: po le¿¹cku grali w karty Tu³awki Olsz, KF.  DK
pole¿eæ (Z + lit) O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz Go³d; inf -yæ Olsz Nidz; 1. «o lnie: 

byæ zostawionym na pewien czas w wodzie lub na ziemi» O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz: 
[len] üoœem dñi poleÅaú na vo¬e, tedy go tšeba vyjuñæ N Guty Pisz, za dwa tygodñe beñ¬e 
[len] wŸenty na rolu, tak æenko rosposterty, tak poleÅy, aš dyôt be¬e wysôñenty M¹tki Olsz; 
2. «spêdziæ pewien czas na le¿eniu, œpi¹c lub odpoczywaj¹c» O Olsz Nidz Mr¹g: mo¿ewa 
jeszcze trochê pole¿yæ, bo m×wa jeszcze putory godziny czasu Tu³awki Olsz, KF, wykšepœiæ 
œe, badowaæ œe, we súonku polezyæ £ajs Nidz; 3. «o gruncie: przestaæ byæ uprawianym na 
pewien czas»: jek ten ugòr jest zoran, to ted polez p×re cas Go³dap, UAM.  UDK

polêgn¹æ siê «wylêgn¹æ siê w du¿ej liczbie»: mòl, mole so duÅe, a z ñiô œa te maúe 
polaçgno Ruœ Olsz.  UDK

polêkaæ siê psn; «o wielu osobach: wystraszyæ siê, zlêkn¹æ siê»: A na dzieci ro-
giem kiwo³ A ³oni siê polêkali, WleŸli za piec, pozdychali psn IS XXXIV 125.  MK

polêkn¹æ siê (Z + lit) Olsz Pisz, psn; «o wielu osobach: wystraszyæ siê, zlêkn¹æ siê»: 
to stoja³ pon kiele nich i ch³opy sie polêkli i pouciekoli Purda [D] Olsz, BWM 91.  MK

polêkowaæ siê; z zanikiem nosowoœci; «doznaæ uczucia lêku»: obaèyú co to Ÿilk 
i œe pšestrašyú, polekowaú i uæek Unieszewo Olsz.  MK

polica (Z + lit) OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl, psn; «pó³ka, zw³aszcza wisz¹ca na 
œcianie w kuchni»: polce, polck do taleÅòf i garnušºi,  úšk poftkane Bredynki Resz, 
po¾ica to rogol Maruzek O, pœer÷ b¾i po¾ice kole æanu÷, to tam stare lu¬e to ñe¾i te 
zaôy S¹dry Gi¿, e¾izne ôova œe do [szafy], to tam sò taºe po¾ice, to tam be¬e vesa kúa-
¬ona, a f kastaô to ñe Mazuchówka Gi¿.  MK

policja (Z + P + lit) W Szcz Mwsch, SWM V, psn; -eja Mwsch, -yja W Szcz Mr¹g 
Pisz i bl; Asg -¹ Olsz Mr¹g Gi¿; 1. ogp W Szcz Mwsch i bl: Þandar na ´oskaô, po¾icja 
v mñastaô So³tmany Wêg, nawet zakazano búo po polsku gadaæ tutaí na rnku, poliæ˚ija 
zakazaúa Narejty Szcz, KN II 62, po¾icyja pšyšúa i opson¬iúa tô rejbruf Ruœ Olsz, 
po¾icyja stoúa tak dúugo, aÅem fšystºe spo¾iúa gazety i kœunške z üOlštyna Gady Olsz; 
2. «posterunek, komisariat» Olsz Szcz Mr¹g Gi¿: vúašiæel domu poŸada: ja kluèa ñe 
mam, jest na po¾icyji, ted poœ¾i na po¾icijo i kluè Åonda¾i N Kaletka Olsz.  MK

policjant (Z + lit + SWM V) OWMzach Pisz E³k; -yj- Olsz Pisz; Npl -ty W Pisz; 
«funkcjonariusz policji»: po¾icyjant, Åandar to byú na ÷œaô Klebark Wk Olsz, üot po¾icjan-
ta mu buúo muìone pšes tši raz, Åeby pšestaú graæ, bo go zamelduje N Kaletka Olsz.  MK

policyst, policysta (Z + lit + SWM V) W Szcz Pisz Olc; policyst Szcz, policysta 
W, formy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg Pisz Olc; Npl policysty Pisz Olc; «funkcjona-
riusz policji, policjant»: to jeno œe naœ‹aú ten po¾ic˚ist Narejty Szcz, KN II 62, jedno 
Mazurºe tak zbŸi¾i po¾icysty, ona ñic ñe ñaúa, pare ÷su÷ ñaúa Olecko.  MK
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policyster (SWM V) Olsz Szcz; «funkcjonariusz policji, policjant».  MK
policysty (Z) Olsz Mr¹g Gi¿ Pisz; «funkcjonariusz policji, policjant»: a ten 

po¾icysty na ñego: jak æi dam w gembe! Gawliki Wk Gi¿, on bú za polcstego, no 
nagors zúo¬ej Dobry Lasek Mr¹g.  MK

I. policzek (Z + lit + SWMa) OW Nidz E³k Olc; pu- O E³k Olc; ogp: ¾ice naj´en-
cyj mu´i¾i abo pò¾ièek E³k, púak×ú ñebor×k aš mu rovi úod úzòf na ígo polièkaô znaæ 
buúo Butryny Olsz, Stef JPW 37.  MK

II. policzek «polny grzyb»: ü a on stoi za dŸwerzami jako policzek psn, Kolb 
234.  DK

policzka (Z) Resz M, lit bl; Gpl -ów Pisz E³k; «polica; te¿ dem?»: nakúad¾im 
fladòf, koúacòf na po¾icºe na œfnta, na elgònoc i na Gody, my takm pokúad¾i Zdory 
Pisz, to ñe¾i safºi i inse rògalºi – tylko po¾icºi, do úyskòf byúy dòrºi ib.  MK

policzkowaæ «biæ po twarzy»: niewinnie polickowali Skomack Wk E³k, PME 
XIX 111.  DK

policzyæ (Z + lit) Pisz E³k, psn; inf -éæ Pisz; «zsumowaæ, zliczyæ» Pisz E³k i bl: to 
pasma po¾icæ œtry¬eœæi ñitkòf i potm tak pššeúozæ Pogorzel Wk Pisz; policzony im. 
bier. w zn «doliczyæ do kogoœ, zaliczyæ»: zeœ z zbójcami policzóny Skomack Wk E³k, 
PME XIX 97.  MK, DK

poligon (Z) Nidz Pisz; pole- Nidz; «wydzielony teren przeznaczony do 
æwiczeñ wojskowych»: tén polegon tu zrobÞi¾i to stššelajo to ÷šistko tu e¬i Wykno 
Nidz.  MK

po litewsku zob. litewski.
politowanie «litoœæ, wspó³czucie»: Psielgrzym zbli¿u³ sia do niego, Bardzo 

p³aczóncégo, Z zielgiégo politowanio Tak przerzek do niego psn Stef III 107.  MK
politura «o pow³oce na garnku»: w garku politura siê ³obt³uk³a ji ter× w tem mnej-

scu garnek drzezieje Tu³awki Olsz, KF.  MK
po litwiñsku zob. litwiñski.
polityczny (Z + P) OW Gi¿ Pisz, lit bl; «zwi¹zany z polityk¹; zajmuj¹cy siê 

polityk¹»: jestm rad teras f prac poltènj, ôtura œe ñi ts bar¼o dobÅe podob× Bia³a 
Piska, UAM, za krotk èas pšsúal n×m vaômejstra, u nas muŸil Ÿandara, v dòm, Åe m 
tak bl poltne D³u¿ki O, UAM.  MK

polityka (Z + P) O Olsz Szcz Gi¿ Pisz, lit bl, psn; 1. ogp O Olsz Szcz Gi¿ 
Pisz i bl: búa to po¾itka Bismarkowa Bogaczewo Gi¿, i teraz dla tej poltyºi wyjez¼a 
z üojczny Siedliska Gi¿, ü teraz my bia³ki chyba t¹ rzec uj¹æ musiem i trochê politykê 
prowadziæ, bo te nase kierle to i do zercia zag³upie bl, KN IV 296; 2. «grzecznoœæ»: 
Proœim ígomoœæi o polit˚ike, O becke p½iva, o p½çknò muz˚ike psn, KN II 58.  MK

polizaæ (lit) O Olsz; ogp: kot sie dorwa³ do tego gorka, tylko chcio³ polizaæ œmietane, 
gornek pank³ Kazanice O, PorJ 52, 1 s. 25.  MK

polka (Z + lit + Kult MW MD) WMzach Gi¿ Pisz i bl, SWM VIII; pól- Resz 
Mzach Pisz; 1. «popularny taniec wykonywany z charakterystycznym tupaniem 
(wg obj. KF)» W Szcz Gi¿ Pisz i bl: walcer i polºa – ñe moèe cale tancowaæ, moje 
¬eæi to mogu S¹dry Gi¿; üü polka-mazurka «rodzaj tañca» W Nidz i bl: w metrum 
trójmiarowym utrzymana te¿ by³a „polka-mazurka”, tañczona tak na Warmii, jak na 
Mazurach bl, Kult MW 508; 2. «melodia do tego tañca»: muzykanty, zagr×jta n×ma 
polkê Tu³awki Olsz, KF.  KS
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polny (Z + P + lit + SWM II, XI, RO) OWM, psn; pól- OWM; 1. a) «znajduj¹cy 
siê na polu; o drodze: prowadz¹ca przez pole, te¿: gruntowa» OWM: goœæiñec to droga 
pòlna bes pola Mycyny O, prwatna droèa to jes pòlna Rybno Mr¹g, z szasyji skranciu³ na 
pólno droga i dostá³ sia w glina W, Stef OK 15; b) «stanowi¹cy czêœæ pola, pochodz¹cy 
z pola; zwi¹zany z upraw¹» Szcz Mwsch: zatem pólne zagony Skomack Wk E³k, PME 
XIX 96, pulne ano, z úoçºi to inne ano, s torfu to je tes inne ano Sokó³ki Olc, [ciê¿arki 
u sieci] to su dvojiste: to su ºamñeñe pòlne, naturalne i ºamñeñe fabrycne Zgon Mr¹g, 
fted jek biúam pozegnan×, to jus mñe ojæec do pulnj prac br×ú Orzechowo E³k, UAM, 
ü tak jest taºi pòln desck, to na pola ted dobšÅe Ryn Gi¿; 2. czêsto jako cz³on nazwy 
lub okreœlenia «wystêpuj¹cy na polach, ³¹kach lub w lasach»: a) «o roœlinach zwy-
kle: rosn¹ce dziko» O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: ksc¹ pachni¹co szcepy w ko³o 
i tez wszelkie pólne kwjecie Skomack Wk E³k, PME XIX 123, Åuúka pòlne – Åe¾isko 
Br¹swa³d Olsz, ü groô, jedyn cukrow i jedyn pòln Jedwabno Nidz, û polna ró¿a Szcz 
Gi¿ Pisz zob. ró¿a; b) «o zwierzêtach: dzikie, nie domowe; te¿ o niektórych insektach: 
¿eruj¹ce poza œrodowiskiem domowym» Olsz Gi¿ Pisz Olc i bl: Ÿezenta polne to ¾is, 
zajonc, ñe¬ìeæ Wieliczki Olc, Jestem soe woln, Jak ten ptašek pòln psn, pluskfa – pol-
na pluskfa, bo jo v domu to ñe m×m Koñczewo Pisz, û konik polny Gi¿ zob. I. konik 
w zn 1, ~ polna krowa Olsz zob. krowa w zn 3b, ~ polna pszczo³a Gi¿ zob. pszczo³a; 
3. «polowy»: a) «odbywaj¹cy siê na wolnym powietrzu»: pietnastego [lipca tysi¹c czte-
rysta dziesi¹tego] rano odby³a siê pólna msza na polu Szuwa³dek Ulnowo O, PorJ 53, 
5 s. 32; b) «o sprzêcie: przenoœny»: to pòlna kuŸño Sucholaski Gi¿.  KS, DK

polochaæ «o œwini: zostaæ zap³odnion¹»: œfña poloôaúa albo zostaúa, byúa 
u ºernoza i zostaúa Szczytno; polochana im. bier.: pobydúowaúa, otstano‡ona, 
poæekana, poloôana Borawskie Olc.  DK

polochaæ siê (Z + lit) W Mr¹g; «o œwini: zostaæ zap³odnion¹»: œe poloœaúa, po 
polsku proœn× Polska Wieœ Mr¹g.  DK

poloneiz zob. polonez.
poloneiza zob. *poloneza.
polonez (Z + lit + Kult MW MD) W i bl; poloneiz W; 1. «rodzaj tañca tañczonego 

zw³aszcza podczas wesela» W i bl: Memce mogo poloneza iœæ Ró¿nowo Olsz; 2. «koro-
wód par tañcz¹cych ten taniec» Olsz i bl: ³u n×ju je taki ³obycz×j, co w nocy na weselu 
poloneza wyprow×dzaj¹ z muzyk¹ na dwór Tu³awki Olsz, KF; 3. «melodia tego tañca»: 
zagrali tego poloneza a j× zar× po szwygiermatkê brutk×na Tu³awki Olsz, KF.  DK

*poloneza (Z + Kult MW MD) W Mr¹g i bl; poleneza Mr¹g, poloneiza W i bl; 
«polonez»: 1. w zn 1 W Mr¹g i bl: pòlka, valcer  polenza Rybno Mr¹g; 2. w zn 2: to 
polenza i¬e, polenza búa para za paro bes caúo Ÿeœ Rybno Mr¹g.  DK

Polonia (P) Olsz; coll «o Polakach dzia³aj¹cych poza granicami kraju»: te nie-
snaski i niezgoda miêdzy t¹ przyby³¹ polonj¹ trwa³y przez ca³y czas plebyscytowy Dywity 
Olsz, P 4, 38.  KS

polonizowaæ ogp: ale¿ ksiê¿e Proboszczu, przecierz polacy nigdy przemoc¹ litwi-
now nie polonyzowali Dywity Olsz, P 4, 50.  KS

polotrowaæ (Z + lit) O Olsz Szcz; -la- Szcz; «poniszczyæ, popsuæ» O Olsz Szcz: 
¬iºe œfyñe – a te to škode poroo – polotrujo kartofle, zboÅe Lipowo O gm. Pietrzwa³d; 
polotrowany im. bier.: to taºe kamle so, to uœ jò bô tero robŸiúa, polotrovane so, kamle 
do veún Turówko O.  MK
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polotrowaæ siê «popsuæ siê, zniszczyæ siê»: rada bych w×ma po¿yczu³a nasz¹ 
maszynkê do mnesa, ale siê n×ma polotrowa³a Tu³awki Olsz, KF.  MK

polowaæ (Z + lit + SWM III) Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k; praet 1pl my polowali 
Gi¿; 1. «tropiæ i zabijaæ zwierzynê, zajmowaæ siê myœlistwem» Nidz Mr¹g Gi¿ E³k: 
psa‹i to tylko polowaúo œe na kacºi i kuropat÷y as miœ¾i÷ca pšiset Miko³ajki Mr¹g, my 
ñe polova¾i, bo muœaú mñec sfoje morèi Karolewo Gi¿, ü Jakiœ wêdruœ mu zrabowa³ 
Gdy ón po stawje pólowa³ Skomack Wk E³k, PME XIX 130; 2. «o krowie: przejawiaæ 
popêd p³ciowy» Pisz: poluje krowa, latuje £upki Pisz.  MK

polowanie (Z + lit) O Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ i bl; forma rzeczownikowa czas. 
polowaæ w zn 1: ambuna to œe na polowañe zrobŸi Jab³onka Nidz, to üon poet na 
polowañe na jeleñe D¹brówno O.  MK

polownik «myœliwy» Liwa O, SWM V s. 58.  MK
polowy «o drodze: prowadz¹ca przez pola, gruntowa» Szcz, SWM II s. 13.  DK
polski (Z + P + lit) OWM, Kult MW MP, psn; Gsg f -é O Olsz Mzach Mr¹g 

Gi¿ Pisz i bl, GALpl -éch, -ech Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz; ogp OWM: taºi jeden buú, 
polsºi èúo‡ek ºato¾ik Olecko, ja s Suwaúko÷ ñaúa ôúopa, cstego polsºego múo¬aka, 
cstego polsºego Orzysz Pisz, jo do polsºiô lu¬uf pšyde i muìo ôzo to ñic ñe rozu‹a 
Mazuchówka Gi¿, polska mova búa f skole zakazano ale v domu z ro¬icoma zostaúa 
Krzy¿any Gi¿, naša gotka i polska to duÅ ruÅñicy ñi ma Smolonek O, ¾istkoš noœuú 
polsko gazete N Kaletka Olsz, te polsºe lamp do ñi do ceguj – ten cylender co dña tšeba 
pucowaæ Koñczewo Pisz, co ¾iôo gospodarowaú, to mu‡i¾i polsºa gospodarºa Pustniki 
Mr¹g, ü ja s polsºego jezyka poôo¬iúa, moji ro¬ice ñe mog¾i po ñeñecku Glaznoty O, 
ja f polsºim jenzyku vyrosúam i œe zestaÅaúam Mieruniszki Olc, û polska kuchnia bl 
zob. kuchnia w zn 1, polska stodo³a Olsz zob. stodo³a, ü fraz polska córa bl zob. córa; 
Polskie w u¿. rzeczownikowym (Z) OW Nidz Mwsch; «ludzie mówi¹cy po polsku, 
Polacy»: üobúòçk po mazursku, a Polsºe mòìo kabúòçk Swaderki O, ôoc my Ñemce, 
üòn Polsºe, ôoc my evanèe¾iºi a vy ºäto¾iºi, ale my üot jengo Boèä Pogorzel Wk Pisz, 
wŸele œe Åeño Polsºe z Ñemcoma Grabowo Mr¹g; polski, polskie w u¿. rzeczownikowym 
(Z + P + lit) O Olsz M; polski Olsz Mzach Olc, polskie O Olsz Szcz Gi¿ Pisz, zapisy 
bez nacechowania rodzajowego Nidz Mr¹g Pisz; «jêzyk polski»: na polsºi vyúozyæ to ja 
ñe moèe £ajs Nidz, mñe‹ecºe na polsºe pševracam i zdaúam ba[r]¼o dobÅe Gi¿ycko; na 
polski (Z) Nidz Pisz, na polskie (Z + lit) OMzach Gi¿; «po polsku, w jêzyku polskim»: 
kozú to u guri, na polsk muÅo krok÷ Wykno Nidz, púaôta? to jest pšeœæeradúo na polsºe, 
zdaje œe Jab³onka Nidz; po polsku (Z + lit) OWM, po polskiemu «w jêzyku polskim, 
pos³uguj¹c siê jêzykiem polskim» OWM: i súova ñiôt ñi muk po polsku pšemuìiæ, boby 
zapúaæuú kara Purda Olsz, Ÿency doma po polsku mu‡i¾i, bo matka stara Mazuchówka 
Gi¿, muœiwa œe nauèiæ, ñe wolno jest po mñecku, to muœiwa – po polsku Liwa O, ja ñe 
Ÿem jak œe tu po polsºemu na to mu‡i Skorupki Gi¿, ü jeden rok w Juœaô po polsku ôo-
¬iúam do škoúy, a potem po ñeñecku So³tmany Wêg; z polska (Z) OMzach Mr¹g Pisz 
E³k, z polskiego (Z) Mzach Mr¹g Pisz; «po polsku, w jêzyku polskim»: zelowaæ to po 
ññecku, a podes÷owaæ to s polska Grabowo Mr¹g, to z ñeñecka oñi ñe pœisu jeno s pol-
ska Hejdyk Pisz, s polsºego muìo rover, a po mazursku koúo Œciêciel Szcz.  KS

polskoœæ (Z + P + lit) OW Szcz, psn; «ogó³ cech œwiadcz¹cych o œcis³ym zwi¹zku 
z Polsk¹, o polskim pochodzeniu, o przynale¿noœci do polskiej kultury; te¿: poczucie 
takiego zwi¹zku»: byúa taka bojòfka pot pševutctfäm jedngo, co polskoœæ zvalèa¾i 
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Stawiguda Olsz, tu kupiú kawaú Ÿämñi i tu walèyú dalj za polskoœæ ib, ze fšystkama 
lu¬am jam dobÅe Åyú, ôocem za polskoœæo tšymaú Naglady Olsz, ÷pšòt to na Warñiji 
œa pšznawa¾i do püolskoœæi tylo bŸed×º Ostróda, po plebiscycie ludzie ciajsto zapsiérali 
sia polskoœci W, Stef OK 11, ón walèyú o Polske, o uèšymañe polskoœæi Stawiguda 
Olsz, mòj ojæec to byú taºi ìarus, ma taºi dyplon [sic!] jako kœeìiæel polskoœæi Stêkiny 
Olsz.  KS

polster (Z + lit + SWMsd) Olsz Wêg Gi¿ Olc; 1. «o poduszce» Purda Olsz, 
SWMsd 15; 2. «o nasadzie u sañ» Wêg Gi¿ Olc: stoúek, polster to lepœej tak nazŸisko, 
a stoúek proste nazŸisko Upa³ty Gi¿. (Nm gw. polster).  MK

polsterki «nasady u sañ» Gi¿ycko, SWM II s. 57.  MK
polstrowany (Z + SWMsd) Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz; «wyœcie³any»: stoúek pol-

strovany to taki fejny vybŸijany jek zòufa Wymój Olsz, na fejnyô sankaô to sò œe¬iska 
polstrovane – vybŸijane suknem i pœura sò f teô œe¬iskaô, co ñentko œe œe¬i Œwignajno 
Wk Mr¹g. (Nm gw. polstern).  MK

polstrunek 1. «nasad u sañ» Olecko, SWM II s. 57; 2. «wyœcie³anie»: poklepœe to 
brukowal do polstrunku  skupwal Mr¹gowo.  MK

polszczyzna (lit) W i bl; «jêzyk polski»: „Mazur” by siê lepszym powodzeniem 
cieszy³, ni¿ ten kiepsk¹ polszczyzn¹ pisany „Volksfreund” GazOlsz XXIX 24.  KS

poltun; formê has³a i definicjê powtórzono za SWarm; Gsg -a; «zakrzep³a wy-
dzielina z nosa, smark»: vitšií nos, bo æi z ñego poltuni viôo¼ù W, SWarm 116.  KS

polubiæ (Z + lit) Olsz E³k, psn; praet 1sg ja polubi³a bl; 1. «poczuæ do kogoœ 
sympatiê» Olsz i bl: polubziu³em tego cz³ozieka, bo ³on taki przyjemny Tu³awki Olsz, 
KF; 2. «zagustowaæ w czymœ, upodobaæ sobie»: jedn polubŸiú ºapelus, iny capºe 
Gorzeka³y E³k.  KS

polubiæ siê «poczuæ wzajemn¹ sympatiê, mi³oœæ»: polubzili siê ji mo¿e bêd¹ siê 
¿eniæ Tu³awki Olsz, KF, Na polu ziœnie pochyli³y sia Dziewczyny z ch³opcami polubzili 
sia psn IS XXV 94.  KS

po ludzku zob. ludzki.
polukrowaæ; fut 1pl polukrujewa; ogp: polukrowaæ; polukrujewa te feferkuchy, to 

bêd¹ s³odsze Tu³awki Olsz, KF.  KS
polus; formê has³a i definicjê powtórzono za SWarm; «zagorza³y Polak, polo-

nus»: takyô polusùf íek Samulofski buúo Ÿanci na Varñiíi W, SWarm 116.  KS
polutowaæ «lutuj¹c, naprawiæ wiele przedmiotów»: polutowaæ; przynieœta, co 

m×ta do lutowan×, to w×ma polutujê Tu³awki Olsz, KF.  KS
poluzowaæ 1. «zmniejszyæ naprê¿enie, napiêcie czegoœ»: jäk ôúop rncòma 

[ci¹gn¹ sieæ], to cujo, to kšco: poluzuj Maruzek O; 2. «spulchniæ glebê bron¹» 
Koz³owo Mr¹g, SWM IX s. 84.  KS

poluzowaæ siê «o glebie: staæ siê mniej zbit¹, mniej œcis³¹»: to muœi podúuš 
i popšk gruberovaæ, co ta Ÿemña œe poluzuje Kajkowo O, UAM.  KS

po³a (Z + P + lit + SWM I, XII) OWM, Kult MW MP, psn; 1. «jedna z dwóch dol-
nych czêœci rozcinanego z przodu ubioru» OWM: ³zy po³¹ od sukmany i rêkawem ociera³ 
Dywity Olsz, P 4, 22, poú ot ºitla Kajkowo O; 2. zwykle pl «bale w œcianie budynku» 
Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: poú, s poúuf ben¬e budovane G³odowo Pisz, štendar ot poúuf, ot 
any Dryga³y Pisz; 3. «po³owa» Mr¹g Wêg Gi¿ Olc: [drzewo] zènte, pšènte; na poú to 
roscpana Pieczarki Wêg, sºipka na poúy [o chlebie] Kowale Oleckie.  UDK, DK
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po³achaæ siê (Z) Resz Pisz; tylko -³o-; «o œwini: zostaæ zap³odnion¹»: krova po-
latovaúa, œfiña œe poúoœaúa, kobúa opstojaúa Wejsuny Pisz.  UDK, DK

po ³acinie zob. ³acina.
po ³aciñsku zob. ³aciñski.
po³akomiæ siê «skusiæ siê»: po³akomniu³ siê na str¹czki ³od grochu ji ³urw×³ 

Tu³awki Olsz, KF. DK
po³amaæ, po³omaæ (Z + P + lit + SWM IV, Fal PST) OWM, psn; -³am- 

OWM, -³ám- OW, -³om- O Szcz i bl; fut 1sg po³amê Olsz Wêg, 2pl po³amieta Olsz, 
3pl po³am¹ E³k; 1. ogp, te¿ «zniszczyæ, popsuæ» OWM: wezme ta kúoda, poúame 
na kolañe, na mñejše kawaúºi N Kaletka Olsz, ted mñe wŸe¾i i mñe tyz i¾i as ‹i 
reçke poúama¾i Miko³ajki Mr¹g, Ÿetš dÅewa poúamaú Miechy Gi¿, tak nam Niemcy 
zastopili drogê i rzucali dr¹gamy i k³onicamy do rowerow, zeby przy rowerach mogli 
sprychy po³amac Klon Szcz, P 5, 40, noma dva razy vydrašova¾i zboÅe ten rozverk 
poúama¾i Klucznik Olsz, ü g¬e íest ta baba, í× íi pok×Åe, ñeô í× íò tilo v rence dostane, 
to íi gn×ti poú×mne! Ró¿nowo Olsz, Stef JPW 50, bodajbiœ koœle poúamaú! Pluski 
Olsz, ü przen Lezy ³azarz uboèi Po³ama³ mu wrzód nogi psn IS VII 462, ~ po³am¹ 
Francuskie szyki Skomack Wk E³k, PME XIX 119; 2. «poddaæ miêdleniu ³odygi 
lnu w celu oddzielenia w³ókien od paŸdzierzy» O Olsz Szcz Mr¹g Gi¿: ten len po-
úozy na te deske i pšyija z wysoca – tak go poúañe Miko³ajki Mr¹g, to œe tše muŸë 
– f tj æer¾ic, to œe tak poúòmñe, vkruœi [o obróbce lnu] Turówko O; po³amany, 
po³omany (Z + lit + SWM IV) OWMzach Mr¹g Gi¿, psn; Nsg n -e Mzach; im. 
bier.: 1. w zn 1 OW Nidz Mr¹g Gi¿ i bl: [drzewo] taºe poú×mane i s koÅeñòma, to 
œe nazwa vyvròt Lipowo O gm. Waplewo, ja dur¸ ka¾iºa i reçºe m×m poúamanò 
Wojnowo Mr¹g; üü «dotkniêty dolegliwoœciami krêgos³upa»: trzecia ze³zowato, 
czwarta w krzy¿e po³amano, a psionto garbato psn IS LXVII 240; 2. w zn 2 O Olsz 
Szcz Mr¹g Gi¿: ý [len] na ñend¾ic to beñ¬e poúaman grubo, a potem na æer¾icy to 
drobñj Ryn Gi¿.  UDK, DK

po³amaæ siê (Z) O Gi¿ Pisz E³k, psn, po³omaæ siê (Z) O, psn; 1. «ulec po³amaniu, 
zniszczeniu» Gi¿ E³k i bl: ´eÅbe znam, potem ona œe tak poúañe, co na ñej te zúotoô 
so Mazuchówka Gi¿, zuraœ œe poúamaú, muœi druèi zrobŸiæ Gorzeka³y E³k; 2. «zostaæ 
rozdrobnionym w wyniku miêdlenia» O Pisz: [len] byú tedy tak tert na tj æer¾icy i te 
komle tak œe poúamaú Orzysz Pisz.  UDK, DK

po³apaæ przen «przyswoiæ sobie»: troôe súova poúapaú cúoìek i tak ñesa i po 
ñeñecku i po mazursku Or³owo Gi¿.  DK

po³aszczyæ siê «zapragn¹æ czegoœ lub kogoœ»: ñe poúascú œe jego ñikt Maldanin 
Pisz.  DK

po³ataæ (Z + lit) W, psn; «naprawiæ, wstawiaj¹c ³atê» W i bl: Moja Åonka, moja 
zúoto, Fsac f košula dobra úato. JegÅeš ti tlo poúotaúa, To juÅ znovuÅ ¬ura caúa psn; 
po³atany im. bier.: štr÷le, pæe, bo poúotane St Kaletka Olsz; üü «nosz¹cy ubra-
nie z za³atanymi dziurami»: Dzieci g³odne, po³otane, W pukolana uwolane psn IS 
XXXVI 132.  UDK, DK

po³aziæ «pochodziæ, pospacerowaæ»: m×m czas; mo¿ewa jeszcze trochê po³aziæ 
Tu³awki Olsz, KF.  UDK

po³¹czenie (SWM IX) Nidz Olc; «o ¿elaznym prêcie ³¹cz¹cym rêkojeœci 
p³uga».  UDK
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po³¹czyæ 1. «powi¹zaæ ze sob¹ jakieœ elementy graficzne»: cyfry po³¹czyæ zna-
kami dzia³ania tak, aby w wyniku by³o 100 G¹ski Olc, P 6, 5a; 2. «umo¿liwiæ czyjeœ 
zejœcie siê»: ñe ôco nas poúuncæ Pogorzel Wk Pisz.  DK

po³¹czyæ siê 1. «wejœæ w zwi¹zek, zjednoczyæ siê»: O³owiem i krwi¹ paragrafy spi-
szemy, ¯e z Polsk¹ po³¹czyæ siê chcemy psn IS DXCIII-I 56; 2. «znaleŸæ siê w jednym 
miejscu, zejœæ siê»: cobym œe tak mogúa do ¬eæi dostaæ, cobym zajeœa¾i juz do ñô, coby 
œe mog¾i ro¬iny poúòncæ Pogorzel Wk Pisz.  DK

po³chniacz «o drzewie z wypróchnia³ym wnêtrzem? dziura wygni³a w drzewie?»: 
šèepa z duro, poúôñ×è [odp. na pyt.: Jsn. dziura wygni³a w drzewie?] Kajkowo O.  DK

po³æ, po³eæ (lit) W, psn; pó³æ Olsz; «du¿y kawa³ s³oniny lub miêsa»: [gospodyni] 
Da³a s³ugom po gudoku, Szpaku z po³cia ³ukraja³a, Ji du¿y kawo³ jim da³a psn Zient 
181, pod×j n× tê pó³æ szpaku to j¹ zazieszê na ³×k Tu³awki Olsz, KF.  DK

po³echotaæ «po³askotaæ? pog³askaæ?»: Psi¹to mnile œciœnie Sósto poca³uje Siódmo 
po³echoce Z ósmo podtancuje psn IS LXVIII 253.  UDK

po³eæ zob. po³æ.
po³ednie zob. po³udnie.
po³ka (Z + SWM XII) Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k; «po³a w zn 1»: sukman – dúucºi 

s poúkañi Jebramki Pisz; por. pó³po³ka.  UDK
po³kn¹æ (Z + P) Mzach Pisz Olc, lit bl, psn; ogp: I sami na to bacznoœæ dajcie 

[...] Zeby gnatów ktoœ nie po³kn¹³, A przez to sobie skodê wyrz¹dzi³ psn, Kult MW 
423, sum, on jagñaka poúkñe Pasym Szcz, przs. tak musisz k¹saæ, jak po³kniesz bl, 
LitLud XVII 100.  UDK

po³ochaæ siê zob. po³achaæ siê.
po³omaæ, po³omaæ siê zob. po³am-.
po³ordziæ zob. pohordziæ.
po³owa (Z + P + lit + SWM VI) OWM, psn; pu- Gi¿ E³k; Gpl -ów Gi¿; 

1. «o iloœci czegoœ lub liczbie (te¿ w odniesieniu do jakiejœ powierzchni lub terenu) 
stanowi¹cych ½ ca³oœci» OWMzach Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz i bl: to jest ter×s taka moçka 
droga, to œe bŸeÅe poúove pšennj mòçºi, t nalepsj i poúove kartoflovj mòçºi Nowe 
Borowe Nidz, UAM, stòf to ¾iter je, poúova to pu stofa, æferæ – to kfatyrka GryŸliny 
Olsz, ôe se potm do ôovu, to ot dvuô tgodñi to uš moÅe i krncongo mlka poúove 
da D³u¿ki O, UAM, po tyô tyrynastu dñaô do domu poset s poúovom majentnoœæi 
Jagodne Pisz, postaŸi¾i kazañica na œrotku, coby lu¬e by¾i rozraôovane – tu poúova 
i tu poúova Br¹swa³d Olsz, tu byúo lepœi jak poúova kato¾ikuf £atana M³ Szcz, ü jek 
e zap×¾i, to e spa¾i duza cnœæ abo poúowa ÷œi Grabowo Mr¹g, ü Bo jek sie w ³ó¿ko 
uk³ad³a – Po³owa od ni odpad³a, Wate z psiersiów wyciungniê³a, Zemby na stó³ po³o¿y³a 
psn IS DXCVII-XXV 70; 2. w wyra¿eniach przyimkowych «orientacyjne miejsce 
podzia³u czegoœ (w czasie lub przestrzeni) na dwie równe czêœci» W Nidz Mr¹g Pisz 
i bl: w po³ozie drogi zawróciu³ Tu³awki Olsz, KF, kiedy bu³ ju¿ na po³ozie drogi W, Stef 
OK 17, przy piosence III musi byæ w po³owie drugiego rz¹dka w³¹czone: ho ho homtydra 
Dywity Olsz, P 4, 6, ºitel to do poúovy, a jak caúy to klejt £ajs Nidz; 3. «jedna z czêœci 
jakiejœ ca³oœci podzielonej (dok³adnie lub w przybli¿eniu) na pó³ albo sk³adaj¹cej 
siê z dwóch elementów» Olsz Szcz Gi¿ E³k i bl: tak üòn mñoú pœišèonek, vŸoú go roz-
úam×ú na dva poúovy, jena poúova doú üony, a jena poúova ostaŸiú sobŸe Pokrzywy 
Olsz, ü Rozwalu³ sia kamnieñ Na cztéry po³owy, Wola jedna m³odo, NiŸli cztéry wdowy 
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psn Stef III 32, ü jena poúowa stodolnyô dÅw Gady Olsz; 4. «o pierwszej lub ostatniej 
kwadrze Ksiê¿yca» OWMzach Gi¿: [ksiê¿yc] na múo¬e i¬e, pot peúno pšero, jus po-
úowa Rumy Szcz; 5. zwykle w u¿. przys³ówkowym «o zakresie jakiegoœ stanu rzeczy: 
na wpó³, czêœciowo» Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz: moja ostra to œe ucúa ti lata – poúowe po 
polsku i poúowe po mñi‹ecku Nidzica, ta susa, pòúowe tego narosúo Cybulki Gi¿, 
poúowe ‡i¬i Witówko Nidz, wiwrot, kedy ono [drzewo] jus tak na poúo‡e lez, to tys 
nalezy jus do wwrotu Miko³ajki Mr¹g; na po³owê (Z + lit) Olsz Olc; 1. «tak, ¿eby by³y 
dwie równe czêœci» Olsz: rozkrajewa to jebko na po³owê Tu³awki Olsz, KF; 2. «dziel¹c 
na pó³»: djabeú zroiú z gospodaÅem umove, zeby razem aæ i zeraæ na poúove Sokó³ki 
Olc; na w po³owê «czêœciowo, na wpó³»: patša, pa¾i a do gury taºi baúek, juš a na 
f poúova ša juš fpa¾iúa dura Butryny Olsz.  DK

po³owica «po³ówka»: Kupsia sobzie je³ozica, Dám ksiandzozi po³ozica, Kupsia 
sobzie sztéry wo³y, Co nám zagrá kiele szko³y, Skrzypki, rybki, drobne rybki psn Stef 
RD 12.  DK

po³oza 1. «p³oza u sañ»: duze to poúoz, a maúe to poúusºi [odp. na pyt.
kwest.] Grabowo Mr¹g; 2. «jeden z dr¹gów, na których rozpiêta jest sieæ rybacka 
przypominaj¹ca kszta³tem sanie» Kleszczewo Olc, SWM X s. 35.  UDK, DK

po³o¿enie 1. «miejsce, gdzie coœ jest umieszczone»: krok÷ majo poúozeñe na 
tem œtolcu Kowalik Szcz; 2. «okreœlona sytuacja»: bo ja sam by³em w takem po³ozenu, 
tez chory Klon Szcz, P 5, 66.  UDK

po³o¿enie siê forma rzeczownikowa czas. po³o¿yæ siê w zn 1: ü we wieczór wigilijny 
postawilim na stole przed po³o¿eniem siê do spania talerze Dywity Olsz, P 4, 10.  UDK

po³o¿yæ (Z + lit) OWM, psn; inf -eæ Olsz, -éæ Szcz i bl; fut 1pl po³o¿ym Gi¿, 
po³o¿ywa Olsz i bl, praet 1pl po³o¿ylim O Mr¹g Gi¿; 1. «umieœciæ gdzieœ, czêsto roz³o-
¿yæ, u³o¿yæ w okreœlony sposób» OWM: mozna búo go [o pasmie przêdzy] poŸeœiæ 
abo poúozyæ Orzysz Pisz, ras dre÷ e poúozi i jek œe dopalajo, to druèi ras poúoziæ i ted 
kúaœæ ôlp na blaœi i ted pœec Grabowo Mr¹g, poúoÅiú na opate i f pœekarñik œubnoú 
i œe tam pœek Waplewo O, ja taºi koš z drutu mñaú i poúoÅú jedno Åaba Jeziorany 
Resz, tutaj pšvoŸi¾i lu¬e skššñe, no to ts poúozæ o¬eñe i je¾izne Pieczarki Wêg, Ÿoú 
to napalone Åelazo, poúozyú na to ñejsce, g¬e un plunoú Kowale Oleckie, stoúek maú, 
noèi z desºi, stoúusek taºi pot noèi poúozyæ Jab³onka Nidz, íek go [len] zamoèiva, to go 
na rosa poúoÅiva Przykop N [Jaœniewo] Olsz, Stef JPW 17, poúus deºe na stuú Góra 
Pisz, ºed œe sukno poúoz to kozuô üopæoçgñent Pisz, to ºed drewno smòlne roscepaú, 
poúoz na súonku, to wsúa tak ŸiŸica Dobry Lasek Mr¹g, A kiedy trowa zsieczam, 
Po³o¿ywa jó w snopy, Potam wozam zajédziam, Zazieziewa do szopy psn Stef I 180, 
na ÷urmanaô lez, œe odbŸeze i œe poúoz na ÷urman Wystêp Szcz, ü muœi ìje¬æ, ìjele 
jojkuf una muœi poúoÅæ pšet kokoš, co una jiô vlçgñe Kajkowo O, UAM, ü kúotºa 
to t, ºedy desºe poúoÅom pšes taºe bagno abo stavak Gady Olsz, ü przen ¯ywot 
po³oz za korune Chêtnie bzie¿ do boju psn IS LXXXVII 308; üü a) «od³o¿yæ na bok, 
zostawiæ gdzieœ, przenieœæ w inne miejsce» W Szcz Gi¿ Pisz i bl: to buúo potas mi 
œfent; jag do Syna BoÅego ¼vònl, to te tšš perše poúoÅi¾i karty, üukleçkl i še modll 
Stryjewo Resz, A jo móziu³, bury, po³ó¿, [...], A ³ón jeszcze dali poniós psn Stef II 63; 
b) «w odniesieniu do czêœci cia³a: u³o¿yæ, oprzeæ na czymœ» O Mr¹g Olc i bl: poúoÞiú 
oba dúon [sic!] na Ìenek i jeger ôæoú mu oba dúon toporºem uæonæ Smolonek O, 
ôo¬byœ poúozú palec pš tm snuÅe, to ja go ñe zatne Grabowo Mr¹g, ü fraz po³o¿yæ 
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g³owê bl, g³ówkê Olc «straciæ ¿ycie, umrzeæ»: Niejeden tam z noju Swa g³owa po³o¿u³, 
¯óna i dziateczki Siéroty ³ostaziu³ psn Stef I 195; 2. «umieœciæ kogoœ w pozycji le¿¹cej» 
W Nidz Mr¹g Gi¿ i bl: un poúoÅuú jenego trupa v úuško Butryny Olsz, ü ona [¿ona] 
jest ñegÅena, Þe go na taºe ¾iôe úoÞe poúoÞuúa spaæ Gardyny Nidz, ü przen Zdejmne 
jo cze z tégo krzy¿a, W mém sércu po³o¿e psn Stef II 91, ~ œmieræ go do snu po³o¿y³a 
psn Gêb I 15, ~ V ñego una [kulka] trafiúa, Do myô nuk poúozúa, Bolesno byúo ‹i 
psn; po³o¿ony (Z + lit) OWM; Nsg n -e Resz Mzach Gi¿ Pisz, -o Olsz Mr¹g Gi¿ Pisz; 
praet z podm. uogóln. ze s³p. Gi¿, bez s³p. Gi¿; im. bier. w zn 1 OWM: podarunºi pot 
jeg¾ijko poúoÅone Klebark Wk Olsz, potem obrok bú w zúup poúozony Paprotki Gi¿, 
baúek buú na æfele poúozuny Œwiêtajny O, ý a tedy znuwuj uºisa, beñ¬e ukulane i tedy 
na bla¸i poúoÅony Purda Olsz, z ñgo bñ¬e ikra vterta i na súunko poúòÅona, dôt tak 
v vo¬e, cale p¾itko, ¬e súònko dobÅe gÅeje Bia³a Piska, UAM, ü šle no to sò te, co na 
koña ben¼e poúozuno Œwignajno Wk Mr¹g; üü w zn 1b: ü tretka tu nogo poúozone 
i ben¬e pšen¼one Ba³dy Nidz.  KS

po³o¿yæ siê (Z + P + lit) OWM, psn; inf -éæ Olsz, imp 2pl po³ó¿ta siê Olsz; 
1. «przyj¹æ pozycjê le¿¹c¹, u³o¿yæ siê; te¿: udaæ siê na spoczynek» OWM: a jek jo 
st÷oÅyú, tak œe poúoÅúa i leÅaúa, ÷staæ ñe ôæaúa Rudziska Szcz, cisko mu by³o w tej 
oracce i wzio³ po³oz³ sie i mówi: nie bêde robzi³ Szyldak O, PorJ 53, 4 s. 32, ubraúa ša 
f tan ujur i poúoÅúa ša f ten Åark i f šÌigel patš, jak ji to fšstko pasuje Butryny Olsz, 
rasem e poúoÅiúa, tom pššeckúa o Ìjontej, co e roi, ja soje pššpomnaúa, co ja ot 
rana leÅe Nidzica, ü zajonc še poúoÅiú na droge jak ñeÞivy Sokó³ki Olc, ü jak œæoçgne¾i 
to œeæ, to obÞad zrobÞi¾i i poúozy¾i œe spaæ Jab³onka Nidz, o go¬iñe ¬eœunty, gdym œe us 
ôce¾i do úuska poúozyæ, súysy¾im z oftygo bšÅeèa scekañe psa i ôaúasovañe Zgon Mr¹g; 
2. «zostaæ umieszczonym, u³o¿onym» O Olsz: pot teôo – co te baúki œe poúoÅo Gady 
Olsz; po³o¿ywszy siê im. uprz. w zn 1: Tam ze i una tyz swój kuniec wzie³a Po³ozywsy 
sie, gard³o swe przezny³a psn IS XII 470.  KS

po³óg (Z) Mr¹g Pisz, psn; «poród; te¿ okres po porodzie?»: mñaúam mocno 
æensºi poúòk ftedy Kwik Pisz, üona mu potem umerúa, f poúogu umerúa i un vŸuú 
drugo kojete Wojnowo Mr¹g.  KS

po³ówka (Z + P + lit) Olsz Mzach Mr¹g Pisz E³k; pu- Olsz; 1. «po³owa w zn 3» 
Olsz Szcz Pisz: jen× po³ówkê szpaku ³ususzywa, a drug¹ wytopsiwa na œm×k Tu³awki 
Olsz, KF, æer¾ica ma dva taºe poúòfºi i ln œe vúoz i æaka ño ted D¹brówka Pisz; 
2. «po³owa w zn 4» Mr¹g Pisz E³k: poúu÷ka znu÷ i narešæe zèiñe Snopki Pisz; 
3. «po³owa w zn 1»: na n×lepšo íebúònka œa úuœadúi i íepka lotrovaúi: poúòfka poterúi, 
a poúòfka na Ÿamña spušèaúi Przykop N [Jaœniewo] Olsz, Stef JPW 18; 4. «o chustce 
w kszta³cie trójk¹ta?»: krajka – ôustecka poúu÷ºa Jab³onka Nidz.  DK

po³ózka dem w stos. do po³oza w zn 1: duze to poúoz, a maúe to poúusºi [odp. 
na pyt. kwest.] Grabowo Mr¹g.  AW

po³szwa zob. poszew.
po³udniczek hip «po³udnik?»: A do bzieli, ach mój przodkownicku, do bzieli, Tam 

znojdziymy pote [sic!] po³udnicek w kobzieli psn Sob 52.  MK
po³udnie (Z + P + lit + SWM VI) OWM, psn; po³ednie O; 1. «œrodek dnia 

wypadaj¹cy ko³o godziny dwunastej» OWM: súonko jest wysoko nad nama, to jus 
poúudñe Snopki Pisz, Skoro zazwoni zwon na po³udnie, Jo zaraz do sto³u psn IS 
XXXIII, XXXIV 124, üuèyæ tom œe uèy¾i rano go¬ina, ÷ poúudñe go¬ina, na ‡eèur 
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go¬ina Dywity Olsz, I po smaganu siê chodzi³o tylko do obiadu, a po po³udnu to siê 
rozk³ada³o wszelke prezenta Klon Szcz, P 5, 61; 2. «jedna z czterech stron œwiata, 
kierunek geograficzny» O Olsz i bl: jak na po³edniu grzmi, to ¿niwa dobre i suche, jak 
na pó³noci, to liche w wodzie Ulnowo O, Szyf AM 69; 3. «czêœæ regionu rozci¹gaj¹ca 
siê w kierunku po³udniowym»: u nas tygo ñe daúo pœrwej, oñi poôo¼o s poúudña 
Skorupki Gi¿, tu na po³udniu Warmji polacy jednak s¹ Dywity Olsz, P 4, 40; po³udniem 
«w po³udnie»: poúudñam nagoÅj súonko œ÷eæi Purda Olsz.  MK, DK

po³udnik (lit) W; «drugie œniadanie podawane ko³o godziny dziesi¹tej»: zavoú×í 
ôúopùf na poúudñik W, SWarm 116.  MK

po³udnikowy «odnosz¹cy siê do drugiego œniadania» W, SWarm 116.  MK
po³udniowy (Z + P + SWM VI) Olsz Nidz Gi¿; Lsg f -é Gi¿; 1. «znajduj¹cy siê, 

po³o¿ony na po³udniu jakiegoœ regionu» Olsz Gi¿: po niej nasta³ ow plebyscyt na te 
po³udniowe Prusy Wschodne i Powiœle Dywity Olsz, P 4, 37; 2. «zwi¹zany ze œrodkow¹ 
por¹ dnia, z po³udniem» Nidz Gi¿: tak še staúo f poúudñove go¬iny, ñiz bapæa ojat 
ušikovaúa, to ten juš tego kòña skompaú Nataæ Wk Nidz.  MK

po³udzieñ «œrodek dnia, po³udnie»: muœaúem go rano zapròva¬iæ, a f poúo¬eñ 
zdeô [o koniu] Wykno Nidz.  UDK

po³upaæ «wiele czegoœ obraæ, pozbawiæ ³upin»: poúupaæ je [kartofle] muœi, a ñe, 
to skrobaæ, ºedy gotowane to úupaæ Karwica Pisz.  MK

po³uszczyæ «wiele czegoœ obraæ z ³usek? z ³upin?»: poúusco telo ÷œo Ryn Gi¿. 
  MK

po³ykaæ (Z) Szcz Gi¿, psn; ogp: grduk – to co tam œe poúka Rumy Szcz, pe-
n¸eš, to so skššele, tu wòtka sobŸe poúka [o szczupaku] Rybical Gi¿, ü Idzie on, idzie 
i weso³o bryka, Ona stoi w sieni, gorzkie ³zy po³yka psn IS XL 161.  UDK

pomacaæ «sprawdziæ dotykiem»: pomac×j na plecach czy tam nima guza Tu³awki 
Olsz, KF, ü ju¿ kokoszy pomaca³am ib.  MK

pomacaæ siê «dotkn¹æ samego siebie w kilku miejscach»: pomac×³ siê po g³ozie ji 
wymac×³ tam ma³y wrzodzik Tu³awki Olsz, KF.  MK

pomachlowaæ «ok³amaæ, oszukaæ»: kœunc sobŸe udumoú, co tyn go pomaôlowoú, 
tyn rbok Maradki Mr¹g.  MK

po pomacku zob. po pomacku.
po macku (Z + P) Olsz Szcz; «bez udzia³u wzroku, kieruj¹c siê dotykiem»: bab-

ka to widzia³a barzo ma³o, mnia³a s³aby wzrok, jak pracowa³a to wiêcej pomacku Klon 
Szcz, P 5, 5; por. po pomacku.  MK

pomaczaæ «zmoczyæ»: nie ³aŸ w tem b³ocie, bo pom×cz×sz sobzie nogi Tu³awki 
Olsz, KF.  MK

pomadrowaæ 1. «popsuæ»: ca³y zegierek mi pomadrow×³eœ Tu³awki Olsz, KF; 
2. «pom¹ciæ, pomieszaæ» Skajboty Olsz.  MK, DK

pomagacz; Gpl -ów; «pomocnik»: takych lañivyô pom×g×èùf íek ti, to í× ñe bruku-
ía W, SWarm 116.  UDK

pomagaæ (Z + P + lit) OWM, psn; imp 2pl pomagajta Gi¿, praet 1sg ja pomaga³ 
O Olsz Mr¹g E³k, 1pl my pomagali Olsz, fut 1pl bêdziem pomagaæ Szcz; 1. «wyrêczaæ 
kogoœ, przejmuj¹c czêœæ jego pracy, obowi¹zków, towarzyszyæ komuœ w jakimœ 
dzia³aniu; te¿: u³atwiaæ wykonanie czegoœ» OWM: my jem tyš troôe püomaga¾i kopaæ 
ogrodek Gietrzwa³d Olsz, jak my ¬eæamy b¾i, to ojæec ñoú i m muœe¾i pomagaæ – po-
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tem na mún búo woÅono Ogródek E³k, klepaæ len, pšiôo¬i¾i kobŸet  sobŸe pomagal 
Dobry Lasek Mr¹g, aby tylko powoli szed³ pocog, albo przysta³ trochê, to jeden druge-
mu pomaga³ do uciecki Klon Szcz, P 5, 57, ¯óraw gra w strumenta swoje, S³owik mu 
pomaga psn, PF II 570, ºedœ to bú taºe lad z jednm nozm, to nogo pomagaú tmu 
noÅoŸu Szczytno; üü «pracowaæ jako pomocnik» W Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz: to ja kole 
budowu÷ bú, ja tu pš Ÿeñeœñikaô pomagaú Zgon Mr¹g, ¬×dek, pomaga kleknoÅo´i 
Rostki Pisz; 2. «wspomagaæ, wspieraæ kogoœ w trudnej sytuacji; te¿: opiekowaæ siê 
kimœ» OW Mr¹g Pisz i bl: Pan Buk nom pomaga Ukta Mr¹g, to íe dobr× famelií×, 
fšisci tam œa n×íÅù i sobŸe ôantñe pom×gaíù W, SWarm 88, to non [«zakonnice»] œe 
nazywajo, jus œe œ÷ata wyÅek¾i, a te co ôo¼o i lu¬om pomagajo to š÷ester Snopki Pisz, 
ü fraz Bo¿e pomagaj Olsz i bl, Bóg pomagaj bl, niech Pan Bóg pomaga Pisz zob. Bóg; 
3. «wywo³aæ oczekiwany skutek; przynieœæ ulgê» Olsz Szcz i bl: Siadaj, siadaj, œlicne 
kosianie, Nic nie pomoze twoje p³akanie psn Sob 119, na dychawice – to t³uœcz od bo-
czania, to ten t³usc pieli gor¹cy i to jem duzo pomaga³o Klon Szcz, P 5, 67; pomagaj¹c 
im. wsp. w zn 1: œuœedy pšyœ¾i, pomagajëÑc mu krove vyæògaæ, ñe mog¾i ale ròvnak 
re¬iæ Ornowo O; bêdzie pomagane z podm. uogóln. w zn 2: Ìersy poèuntek je zavÅdy 
èešºi, od Åundu tu ben¬e pomagane Smolonek O.  UDK, DK

pomagiwaæ (Z) Olsz, psn; «pomagaæ»: Wrona g¹si¹tka bierywa, Kania jej taz po-
magiwa psn, Kolb 457.  MK

pomajtaæ 1. «pogmatwaæ, popl¹taæ, porozrzucaæ niedbale»: ñi moga s tam doíœæ 
do poÅùntka, bo fšistko mi tu pom×ít×úeœ W, SWarm 116; 2. «pomachaæ»: íek cuk 
úotíyÅÇ×ú, to íešèe šnoptuôam pom×ít×ú bes úokno W, SWarm 116.  MK

pomaleñku ekspr «powoli»: mi ¬eæi po ñeñecku do skoú ôo¬i¾i, v domu fcoçgu 
z ro¬icòma búa mova polsºa i ro¬ice od nas pomalñku po kšñe œe uc¾i Krzy¿any 
Gi¿.  MK

pomalowaæ (Z + lit) Olsz Mr¹g Gi¿, psn; fut 1pl pomalujewa Olsz, praet 
2pl pomalowaliœta Olsz; 1. «nadaæ kolor przez pokrycie powierzchni trwa³ym 
barwnikiem» Olsz Mr¹g: ÷ärbo pomalowaæ, muœi ukraœiæ ÷arbo Nida Mr¹g, taºe 
koet, co pomalujo palce i lep, to ñe koet; poÅondna koeta ôúopa i tak dostañe 
Miko³ajki Mr¹g; 2. «pokryæ szmink¹» Mr¹g i bl: Lepi pomaluje, Brzi siê posmaruje 
To zachowaj Panie, W kawalerskim stanie psn IS DXCVII-XXV 70; pomalowany 
im. bier. w zn «przedstawiæ za pomoc¹ farb wiele postaci»: taºe lcnoœæe w ñim 
b¾i, ze ÷sistºe okna b¾i tak malowane, ze ÷ynte apostoú na ñiô by¾i pomalowane 
Rybical Gi¿.  MK, DK

pomalowaæ siê ogp: zidzia³eœ, jek ta Nastka siê pomalowa³a? Tu³awki Olsz, KF. MK
pomalu zob. poma³u.
pomaluœku (Z + lit) OW Szcz Gi¿ Pisz E³k i bl, psn; ekspr «poma³u»: 1. w zn 2 

OW Szcz Pisz i bl: pomaluœku nogo krenæiæ, co œe mñitka tak Åywo ñe skrenæi Kajkowo 
O, tak pomaluœku, to íida íešèe do koœæoúa W, SWarm 116; üü pomaluœku! «uwa¿aj!, 
ostro¿nie!» W Szcz Pisz i bl: pomaluœku, ñe obal œe Ko¿uchy Pisz; 2. w zn 1 Olsz Szcz 
Gi¿ E³k: ted buú jncñeñ koson i üo´es i fssºe zboze búo pomaluku do stodoú 
ŸeÅune E³k, UAM, ñeon¼ zaôo¬i pomaluœku Ryn Gi¿, ü tak pomaluœku gospodarovali, 
gospodarka íam œa rosšÅaúa Zgni³ocha Olsz, Stef JPW 40.  MK, DK

pomalutku ekspr «powoli»: ôoôla – to so taºe dúusºe druçèi – jeden ji¬e pšed ñim ji 
tñe dury w lo¬e – ale tlo ten snurek – to pomalutku oñi wydobendo Paprotki Gi¿.  MK
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poma³u (Z + P + lit) WM, psn; -l- Pisz; 1. «stopniowo, po trochu, nie nagle» 
Olsz Mzach Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz i bl: bÅek to do roku tak, a od roku ben¬e bºem po-
maúu Wejsuny Pisz, ted úuœòñ¬e íena kobŸta do ti úosnovi, tšim× reçkòma za úosnove 
i pomaúu popušè×, a dva druge kele n×voía krencò, a èf×rt× tšim× rtki, co œe prosto 
naŸiíe na n×vòí Br¹swa³d Olsz, Stef JPW 48, ted pòmaúu œe uúoz fundament, nap¸er-
vu ñisko cegúe  te š÷ele, potem dšÅewo do gur be¬e sta‡añe Wydminy Gi¿; 2. «bez 
poœpiechu, wolno, powoli» W Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: voú bar¼o pomaúu úaŸil po tj 
Ÿi‹ji Bia³a Piska, UAM, ºed ôto na kogo zúoœæ m×, co pomalu i¬e, to mu‡i: iæ ty maro! 
NiedŸwiedzi Róg Pisz; üü poma³u! «uwa¿aj!, ostro¿nie!»: wolno, Kasiu, poma³u… oj, 
oj, oj, oj boli, boli… psn Ma³ I 11; 3. «z ma³ym natê¿eniem, z lekka» Gi¿ E³k: my lo 
muŸim, co pomaúu pado Konopki Wk Gi¿.  MK, KS

pomamiæ «oszukaæ?»: tak Gwiazdowski pomami³ œwiat! GazOlsz XXIX 28.  DK
*pomanglowaæ «wyg³adziæ za pomoc¹ magla, wymaglowaæ»: i œe jò [bieliznê] 

vœeluje, i œe urzy, pomaçgluje Maldanin Pisz.  DK
pomaniæ «pomyliæ»: zawdy ôúop bez gúowy búon¬iú i za÷še tak pomañiú, Åe do 

domu ñe zašeú Ruœ Olsz; pomaniony im. bier.: to jest pomañòno to œe tak ænško p¸iše, 
to œe tak mañi [o trudnej do zapisania fonetyce wyrazu] Or³o Gi¿.  MK, DK

pomaniæ siê; fut 1pl pomanim siê; «ulec dezorientacji»: caúºem œe pomañim 
Wystêp Szcz; üü impers «o chwilowej utracie rozeznania, pamiêci»: pomañiúo jej œe 
Krutyñ Mr¹g.  DK

pomarañcza (Z) Pisz, psn; pomareñ- Pisz, pomerañ- bl; ogp: a) «owoc» Pisz: jäk 
bñ¬e ôojinka üubrano, astka i jepka, i pòmarance, teras pšy¬e Ñikoúaj Myszki Pisz; 
b) «drzewo»: Wkopæe ñi wïÑduú w Ÿelònm ogro¬e Ñe¼y pomerance w rozúozstm 
ôúo¬e psn.  MK

pomareñcza zob. pomarañcza.
pomarkowaæ (Z + lit) W Szcz, pomiarkowaæ (Z) O Pisz, lit bl; «zorientowaæ siê 

w sytuacji, domyœliæ siê, zauwa¿yæ»: ³od razu pomarkowa³am, co ³on do ni zachodzi 
Tu³awki Olsz, KF, dvuô poš¾i kraœæ do ula, unošu ôtory naæeššy, a ten vúaœæiæel juš pšet-
tym po‹arkovaú, vlas v ul sam Smolonek O.  KS

pomarniæ «zmarnowaæ» Zameczek Mr¹g.  MK
pomarnowaæ; poœw. tylko im. bier.; «poniszczyæ, zmarnowaæ»: ten caúy rum to 

kuôña tlo tak pomarnowane, pšes kogo ja bede napra‡aæ Mieruniszki Olc.  MK
pomarszczyæ (Z + lit) W Nidz Gi¿; pomaszczyæ W; «pokryæ zmarszczkami» 

W, SWarm 117; pomarszczony (Z) Olsz Nidz Gi¿; im. bier.: tfaš pomarscòna, 
faúdy ts muìo, marscºi Gardyny Nidz, skura pomarscono to casem byúo Miechy 
Gi¿.  MK

pomarszczyæ siê (Z + lit) WMzach Pisz; pomaszczyæ siê W; «pokryæ siê zmar-
szczkami»: pomarscúa œe úuœina Pisz.  MK

pomarzn¹æ (Z + P + lit) Olsz Nidz Gi¿, psn; fut 3sg pomarŸnie Gi¿; 1. «ulec 
zniszczeniu pod wp³ywem mrozu, wymarzn¹æ» Olsz Nidz Gi¿: fšystºe grusk v ìjosce 
pomarz¾i Siedliska Gi¿; 2. «ulec zamarzniêciu»: ü Lec Fräncuzi z ciep³éj strony 
Pomärzli täm jäko wrony psn Kêtrz 96; 3. «pokryæ siê pow³ok¹ lodu»: jak na dvoÅu 
pomarŸñe to tes œ¾iskaŸica Bogacko Gi¿.  MK, DK

pomarzyæ siê «przyjœæ do g³owy, zamarzyæ siê»: mynarzozi ³oráz sie pomarzu³o 
[...] to bagno spuœciæ i na ³¹ke wysuszyæ W, Bar 45.  MK



219pom¹ciæ siê

pomask «t³uszcz dodawany do potraw, omasta?»: pomask ostavú [na talerzu] 
Skajboty Olsz.  DK

pomaska, pomazka (Z + lit + SWMp) WM i bl, psn; 1. «mas³o; te¿ o innych 
produktach u¿ywanych zw³aszcza do smarowania pieczywa» WM i bl: buterfasºa to 
dre´anna maina do pomasºi, to velo krnco Skop Gi¿, pomaska to tak jak na ôlp 
œe smaruje – i smalec, i masúo Róg Nidz, pomasºa to marmolada, ÷œo co œe maze 
Lisy Pisz, ü przen Dziœ ¿yje jako biedaczek, Bo go wszêdzie oszukano, I jego hojne 
bogactwa Za pomaskê mu zabrano psn Stef II 103; 2. «kromka chleba z mas³em» W: 
ü skosztuj tego, a bêdziesz mia³, jak tu mówi¹, „najsmaczniejsz¹ w œwiecie pomazkê” 
W, Bar 26.  KS

pomaskowaæ siê; poœw. tylko im. bier.; «o wielu: staæ siê nierozpoznawalnym, 
zamaskowaæ siê»: oñi œe popšewúucy¾i, pomaskowane M¹cice Szcz.  KS

pomas³o (Z + SWMp) sp Pisz; «o maœle».  MK
pomaszczyæ, pomaszczyæ siê zob. pomarszcz-.
pomaszerowaæ ogp: po manejwrach pomaszerowali do kaszarów Tu³awki Olsz, 

KF, ü nazajutrz rano i po³szewka na ramiê i dobry kulas w rêkê i pomaszerowa³em na 
po³noc Dywity Olsz, P 4, 14.  MK, DK

pomawiaæ (Z + lit) O Olsz; ogp: gbur buú bogaty, to go pomoŸa¾i, Åe m× kúobu-
ka, Åe mu kúobuk te dobroæi i bogactfa znoœi Olsz.  JS, KS

pomazaæ (Z + lit) Olsz Szcz Wêg Gi¿ Pisz, psn; «pokryæ cienk¹ warstw¹, 
posmarowaæ» lok. jw. i bl: i ojcoŸu te ocy pomazes to zuúæu i pomazaú, jek mu po-
mazaú, to go zerúo, to wŸuú tšyæ i ster te jlmo z ocu Jagodne Pisz, kokoœanka, kto 
rozdrapœe i kref leæi, a druèego pomaze, to tmu zèiñe, a tn druèi ma Snopki Pisz, ften-
cas na úoræe pœek, jek ñe majo üokrasy [¿eby] pomazaæ blaôof Kipary Szcz, ten vŸuú 
pomazaú lep [pos¹gom], co byúo znaæ, co œñotana jed¾i Dywity Olsz, ü przen? jek po-
maze, to dop¸ro poje¬e Szczytno; pomazaæ w u¿. rzeczownikowym: taºego smaru do 
pomazaæ Dajtki Olsz; pomazany im. bier.: to bl æter noèi – i deskom obŸite i ÷ ºantaô 
g¾ino pomazane – œtaluèi te drewñane [mowa o kad³ubie ¿aren] Skorupki Gi¿.  KS

pomazaæ siê «pobrudziæ siê, wymazaæ siê»: czem tyœ siê tak pomaz×³, co jezdeœ 
taki cz×rny Tu³awki Olsz, KF.  KS

pomazanie (Z) Mr¹g Pisz; forma rzeczownikowa czas. pomazaæ: glomsda to do 
pomazaña Mr¹gowo.  JS

pomazka zob. pomaska.
pomazn¹æ (Z) Olsz; fraz coœ kogoœ pomaŸnie po sercu zob. serce.  KS
po mazursku zob. mazurski.
pom¹ciæ; praet 2pl pom¹ci³yœta; «zm¹ciæ»: Oj, ³ura, ³ura, Gójski, na 

woda, Boœta pomónci³y Naszy Kaœce woda psn Stef I 171; pom¹cony; Lsg f -é; 
1. «mêtny, zmêtnia³y»: ryby n×lepszy fitaæ w pom¹cony wodzie Tu³awki Olsz, KF; 
2. «sko³owany? sko³owacia³y?»: ü [o jakiejœ kobiecie?] pomoncuno w gúo‡e [uzn.] 
Mierki O.  KS, DK

pom¹ciæ siê 1. «zm¹ciæ siê»: woda siê pom¹ciu³a Tu³awki Olsz, KF; 2. impers 
a) «o utracie rozumu»: ot ty vòtºi e mu pomonæiúo, pigúupkovaty Skajboty Olsz, 
ü tobzie siê pewne dycht w g³ozie pom¹ciu³o Tu³awki Olsz, KF; b) «o odczuwaniu 
zawrotu g³owy»: ü drudzy ³ostali w przetaku, krancili sia tam tak d³ugo, a¿ jam sia 
w g³owach pomónciu³o W, Stef OK 34.  KS, DK
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pom¹drzyæ «spêdziæ jakiœ czas, rozprawiaj¹c o czymœ»: s tako starso to mozna 
pomòndÅyæ Gawliki Wk Gi¿.  KS

pomdleæ (Z + lit) Olsz; tylko -mgleæ; «o wielu osobach: straciæ przytomnoœæ»: 
p×ru pomgla³o ze strachu Tu³awki Olsz, KF.  KS

pomedykowaæ zob. pomedytowaæ.
pomedytowaæ; tylko -medyk-; «spêdziæ jakiœ czas na przemyœlaniu, rozwa¿aniu, 

zastanawianiu siê» W, SWarm 117.  KS
pomele (SWMp) Nidz, pomle (SWMp) Nidz i bl (SWM podaje wspóln¹ 

lokalizacjê: pomle, pomelki O Nidz i bl); «rodzaj ciastek – p¹czki». (Nm gw. pum-
mel).  DK

pomelki SWMp bl (tu wspólna lokalizacja: pomle, pomelki O Nidz i bl); «rodzaj 
ciastek – p¹czki (dem lub hip?)».  DK

pomerañcza zob. pomarañcza.
pomêczyæ siê (lit) Olsz; 1. «o wielu osobach: bardzo siê zmêczyæ, utrudziæ siê» 

Olsz: íek lu¬e œa pomanèili, to šoútis mòŸuú do ñô: „Poèk×íta, í× puda úob×èa, íek 
daleko mi sò” GryŸliny Olsz, Stef JPW 14; 2. «mêczyæ siê przez jakiœ czas»: muszê siê 
jeszcze bez ten czas pomêczyæ Tu³awki Olsz, KF.  KS

pomgleæ zob. pomdleæ.
pomiarkowaæ zob. pomarkowaæ.
pomi¹gliæ, pomi¹tliæ zob. pomiêdliæ.
pomidor (Z) O Mr¹g Gi¿ E³k; ogp: poñidoruf brakuje do gotovaño Spytkowo 

Gi¿, zupy ot œæavŸu, po‹idoruf Grabin O.  KS
po miejsku zob. miejski.
pomieleæ, pomieliæ, pomio³æ, pomleæ (Z) OW Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz; pe³ny wykaz 

form: fut 3sg pomiele siê Mr¹g, praet 3sg pomio³³a Pisz, 3pl pomielli Pisz; «miel¹c 
rozdrobniæ, zemleæ» Mr¹g Pisz: jak œe poñele na mašiñe to klopsy Pustniki Mr¹g, m 
fpšut mat p¸ek¾i kuô, kartof¾i poñel¾i, ze dva jajka D¹brówka Pisz; pomielony (Z) 
OW Nidz Gi¿; Nsg n -e O Resz Gi¿; im. bier.: ñaúka sòl, poñelona Jab³onka Nidz, 
ý klops: ñenso be¬e na mašnce poñelune z Ÿoúañi, jojko pš¬e Konopki Wk Gi¿.  KS

pomierzaæ «dokonuj¹c pomiarów, wyznaczaæ»: ony po‹eÅajo granyce [o geome-
trach] Pokrzywy Olsz.  KS

pomierzch (SWM VI) W; «zaæmienie S³oñca».  KS
pomierzchnienie (Z + SWM VI) OMzach Mr¹g Pisz E³k, lit bl; -mierzk- Mzach 

Mr¹g Pisz i bl; «zaæmienie»: poñeškñeñe – to na súonce pšsúa taka æemnoœæ Wystêp 
Szcz, poñeškñeñe súòñca Jedwabno Nidz, poñšôñeñe to üuna zaj¬e na kœenÅc ib.  KS

pomierzknienie zob. pomierzchnienie.
pomieszaæ (Z + lit) OW Szcz Mwsch; fut 1pl pomieszawa Olsz, praet 1sg 

ja pomiesza³ Gi¿; 1. «po³¹czyæ ze sob¹ ró¿ne elementy w pewn¹ ca³oœæ, zmieszaæ» 
O Mr¹g Wêg Gi¿: œecºe, muÖºe i üoŸes pomñesajo pospoúu, tlo koñoŸu usykowaæ 
Wygryny Mr¹g, na kamlònkaô zaro pomnešajò, ×rnò [we³nê] zetrò i bŸ×úo i potm te 
kamlonk tak pokulajò i potm pšndu, to tako je tak× iv× i ñib arn× D³u¿ki O, UAM; 
üü «wprowadziæ do swojej mowy wyrazy z ró¿nych jêzyków»: to jak jo poñesam súovo 
po mazursku i po ñeñecku, to zaraz muv´i¾i, Åe Ñemka Mazuchówka Gi¿, no ale teras 
to ja jus poñesaú, ºedyœ tylko po mazursku [mówi³em] Gi¿ycko; 2. «poruszaj¹c jakimœ 
narzêdziem ró¿ne sk³adniki, spowodowaæ ich przemieszanie» O Olsz Szcz: wašÅune 
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karto÷le na noc ÷ krpe, potem otrmbu÷, tro¸e wod, dobÅe poñesa Pasym Szcz, 
ü poñesaúa dšÅefºm [w piecu] Waplewo O; 3. «popl¹taæ, wymieszaæ»: Pan Buk lu-
¬am mowe poñesaú Ukta Mr¹g; 4. «potasowaæ, przemieszaæ»: ü n× pomnesz×wa jech? 
[propozycja zagrania w karty] Tu³awki Olsz, KF; pomieszany (Z) OW Szcz Mwsch; 
Nsg n -e O Olsz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k, -o Olsz; 1. «sk³adaj¹cy siê z ró¿nych elementów 
(te¿ o jêzyku); niejednolity, ró¿norodny» W Szcz Mr¹g Pisz E³k: mazurska mowa to 
poñesana, ñeñecka i polska pospoúu E³k, ÷isºe ti g×tºi cale poñesane Wojnowo Mr¹g; 
2. «przemieszany, wymieszany» O Olc: troôem bral saltr f sul i zaro ta saletra búa 
tak ponešano s tò solò D³u¿ki O, UAM, ºälºä to byúa ºälºä pospoúu i ¬arno i tak 
poñesano, ºedy do mularºi Olecko; 3. «popl¹tany, zagmatwany»: kur co tam depce ta 
kura to kobut, taºe po‹ešane, pobeblane GryŸliny Olsz; 4. «bêd¹cy w nie³adzie»: l×èer 
to pokrncòne, poñešane zboÅe Skop Gi¿; 5. «zm¹cony, dotkniêty ob³êdem»: ten rozum 
ma po‹isany Ruska Wieœ E³k.  KS, DK

pomieszaæ siê (Z + lit) W Szcz Gi¿; 1. «ulec przemieszaniu siê, po³¹czeniu» 
W Szcz: te bzi×³e kartofle pomnesza³y siê z temi czerwonemi Tu³awki Olsz, KF, 
oÅenk bl; tak e ÷šstko pomnešaúo Stryjewo Resz; 2. «ulec zm¹ceniu»: tos to 
rozum œe pomñeša, toš ta gúova to tak i tak lata [podczas ko³ysania] Mazuchówka 
Gi¿; 3. impers «o utracie orientacji»: bez to gadane dycht mi siê pomnesza³o 
Tu³awki Olsz, KF.  KS, DK

pomieszanie «?»: biada to jest takie pomieszanie dla naju Mazurów GazOlsz 
XXIX 86.  DK

pomieszek «mieszkanie, zw³aszcza wynajmowane w cudzym domu»: f pomne-
šku u gbura my mñeška¾i Smolonek O, jak na pokomornym ‹eška to po‹eškañec, 
bo ‹eška na po‹ešku Glaznoty O, sklep [...] pot caúym pomñešºym Kraplewo O, 
MAGP I s. 26.  KS

pomieszkaæ ogp: toæ mógbyœ jeszcze ³u n×ju parê mniesiêcy pomneszkaæ Tu³awki 
Olsz, KF.  KS

pomieszkalny «przeznaczony do mieszkania, mieszkalny»: ôaúupa to po‹ekalny 
dòm Ro¿ental O.  KS

pomieszkanie (Z + lit) OW Nidz Mr¹g Gi¿, psn; 1. «miejsce, gdzie siê miesz-
ka, mieszkanie, sp izba» lok. jw. i bl: òn ma zæe tutaj, ma po‹eskañe dobre, paœñik 
ma, kraŸec jest, pscoúò÷ ma doœæ – co jemu ÷eluje? Bartki Nidz, po‹eškañe buúo 
zaºetovane, tedy po¾i i ôæe¾i kluè, co ôæe¾i vleœæ do jego po‹eškaña N Kaletka Olsz, 
lòÅñik – ñe ma ñi po‹eskaña, ot lusman Mr¹gowo, f tej ôaúupœe sò poñeskaña, kuôña, 
izba, g¬e œe œpœi, œe¬i Waplewo O, ü mñeškañec je na pomñeskañu Butryny Olsz, 
ü przen «o obiekcie mi³oœci»: Oj ty syrce, syrce, ty moje kochanie, Kieniœ ty obra³o two-
je pomieszkanie? psn IS DXCVII-XXIII 70; 2. «zamieszkanie»: dòm do pomñeškañ× 
Ostróda.  KS

pomieszkaniec (Z + lit + SWM V) OW Szcz; Npl -ce W; 1. «ch³op bezrolny, 
niemaj¹cy w³asnego domu, mieszkaj¹cy w cudzym gospodarstwie» O Szcz: jak na 
pokomornym ‹eška, to po‹eškañec, bo ‹eška na po‹ešku Glaznoty O; 2. «mieszka-
niec»: f taki maúi fœi fšisci pomñyskañce dobÅe œa znaíù W, SWarm 117.  KS

pomieœæ «usun¹æ miot³¹ œmieci, zamieœæ»: Majstrowa pomyje Majstrowa pomnie-
cie psn IS CXII 335.  KS

pomiet³o zob. pomiot³o.
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pomiêdliæ (Z + SWM IV) Mr¹g Gi¿ Pisz Olc; -mi¹gl- Mr¹g, -mi¹tl- Pisz; 
«po³amaæ, pognieœæ ³odygi lnu na miêdlicy» Mr¹g Gi¿: to ºed kto drašovaæ ñe umñaú, 
to najÌerf poñend¾iú Bogacko Gi¿; pomiêdlony (Z) Pisz Olc; im. bier.: ý [len] napššut 
be¬e poñendlòny, a potem bes æer¾ice go pusca Olecko.  KS

pomiêdzy (Z + P + lit) Olsz Szcz E³k i bl; przyimek ³¹cz¹cy siê z I: 
1. okreœlaj¹cy relacje spo³eczne i przestrzenne, tworzy wyra¿enia: a) wskazuj¹ce 
spo³eczny zasiêg zjawisk, o których mowa w zdaniu Olsz i bl: nie ma jednoœci, lecz 
s¹ tarcia pomiêdzy t¹ kadr¹ ktora sk³ada³a siê z kilku olsztynskiej Polonji i kilku 
ziemian Dywity Olsz, P 4, 38, kiedy rozmowa pomiêdzy znajomymi prowadzona 
jest zwykle po mazursku, to listy pisz¹ Mazurzy z ma³ymi wyj¹tkami po niemiecku 
GazOlsz XXIX 23; b) oznaczaj¹ce po³o¿enie osoby lub czêœci terenu w przestrze-
ni dziel¹cej kilka obiektów Olsz E³k: pos³a³ mie nadleœny Kapitan jako leœnika 
obwodowego do lasów le¿¹cych pomiêdzy Butrymancamy, Piwoszunamy, Daugamy, 
Poterancamy i Nikolajewk¹ Dywity Olsz, P 4, 49; 2. wskazuj¹cy zestawione ze sob¹ 
obiekty porównywania: t³omaci³ nam, co jest pomiêdzy wyjaro katolickom, a ewan-
gelickom, to tez ¿e we wyrze katolickiej s¹m posty, a ewangelickiej nie ma postow 
Klon Szcz, P 5, 25.  KS

pomijaæ «przechodziæ obok, nie zatrzymuj¹c siê?»: U³a, u³a pomijajze Na zalotki 
narzekajze psn, Wis³a III 591.  KS

pomimo (P) Olsz; przyimek ³¹cz¹cy siê z G, tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce 
okolicznoœci, które wbrew przewidywaniom nie mia³y negatywnego wp³ywu na roz-
wój wydarzeñ «mimo; niezale¿nie od» Olsz: a pomimo takiech i podobnych groŸb, by³o 
w Skaiwotach 97 g³osów za Polsk¹ Dywity Olsz, P 4, 40, przeczuwa³em od pocz¹tku 
og³oszenia plebyscytu na po³udniowem terenie Prus Wschodnich, ¿e tego plebyscytu nie 
wygramy, lecz pomimo tego pracowa³em sumiennie a¿eby jak najwiêcej polskiech g³osow 
by³o ib, 26.  KS

pomin¹æ «nie uwzglêdniæ, nie wzi¹æ pod uwagê»: ni mo¿ewa go pomin¹c, boby 
mu bu³o markotno Tu³awki Olsz, KF; pomin¹wszy im. uprz.: tote¿ s³usz¹c ksiandza na 
ambonie i pomnin¹wszy ortodoksy¹ – zidoczny brak mu polski gramatyki Sz¹bruk Olsz, 
KN III 215.  KS

pominek «o napisie nagrobnym (obj. eksploratora)»: pomñinek zrobŸi¾i, ìidaæ 
co moèiúa jest Zameczek Mr¹g.  DK

pomio³æ zob. pomieleæ.
pomiot³o (Z + SWMp) OWM; -mie- Mr¹g; «miot³a ze s³omy lub szmat do wy-

miatania popio³u z pieca chlebowego»: poñotúo taºe œe nazva, to jäk bez blaôòf ôlp 
pœekl, to vyñeta¾i Lipowo O gm. Waplewo, to zrob´i¾i taºi ºij, tako laske, albo wŸe¾i 
kòdroma okreñæi¾i, abo ze súomy, ted wŸe¾i w wo¬e omoc¾i i wyñet¾i cyœcutko [-œc-, 
sic!], poñotúo Kosewo Mr¹g.  UDK

I. pomkn¹æ «posun¹æ, przesun¹æ»: pomkñií troôa to kšesúo W, SWarm 117.  MK
II. pomkn¹æ (Z + lit) W; formê has³a powtórzono za SWarm; «po³kn¹æ»: zege-

rek pomknoú, œkúo pogrys i ñic mu ñe buúo Unieszewo Olsz.  MK
pomkn¹æ siê «posun¹æ siê, przesun¹æ siê»: pomkñií œa troôa, tu bañ¬e íešèe íeno 

mñeísce W, SWarm 117.  MK
pomle zob. pomele.
pomleæ zob. pomieleæ.
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po m³odzie «o okresie przybieraj¹cego ksiê¿yca»: po múo¬ kœnzicek pšyjmuje, 
za peúñò kœnzcek odb´r× Miko³ajki Mr¹g.  HPa

pom³ócaæ «m³óciæ wiele czegoœ»: œe pomúòco i fœo do plevòf [odp. na pyt.: W jaki 
sposób oddziela siê nasiona od s³omy?] Kowale Oleckie.  DK

pomna¿aæ siê (P) Olsz; fut 3sg bêdzie siê pomna¿a³; «stawaæ siê coraz liczniej-
szym; wzrastaæ»: wiêc kupi³em ten ¿ywy inwentarz, lecz dochód bêdzie dopiero za dwa 
i trzy lata siê pomna¿a³, a na razie bieda i bieda œciska Dywity Olsz, P 4, 48.  UDK

pomnieæ (Z + lit) W, psn; inf -iæ Olsz; «przypominaæ sobie, pamiêtaæ»: pomnisz 
ty jeszcze te czasy, kiedym razem przy wojsku s³u¿yli Tu³awki Olsz, KF.  KS

pomniejszy 1. «niedu¿y, niewielki»: tan rów œwe¿y ³od cha³upy pod Galik má 
spuœciæ i wysuszyæ trzy pomniejsze stawki W, Bar 84; 2. «mniej posiadaj¹cy, mniej 
zamo¿ny»: taºi, co majontek poœadaú, to œe mu‡iúo pan, a znu÷ te pomñejše – gbur, 
gospodaÅe Glaznoty O.  DK

pomnik (Z + P + lit) Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; ogp: mñasto Uolstin 
vistaŸuúo mu [Kopernikowi] pomñik ñedaleko zomku Sz¹bruk Olsz, KN III 212, 
potm pol pòmñiºi oglòndaæ kupañi Bia³a Piska, UAM, ü przen zomek tan íe(st) 
noŸaçkšam pomñikam, íeki úostoú v Uolstiñe po tam voíovñièam noro¬e Sz¹bruk 
Olsz, KN III 212; üü «nagrobek»: Gi¿ Pisz i bl: rusk sñentaš – te pomñiki i taºe 
wojaºi tam leÅo Gi¿ycko.  UDK, DK

pomoc (Z + P + lit) OWM, psn; 1. «wyrêczanie kogoœ w pracy, wspó³dzia³anie; 
u³atwianie czegoœ; te¿ o ludziach w³¹czaj¹cych siê do czyjegoœ dzia³ania» OWM: mom 
duzo pomocy, bym ñe opstojaúa bez ¬eæuf Kwik Pisz, jeden tu, druèi tam, pomoc ñi ma, 
cob upraúa, ugotowaúa zona, to æensºi zwot Szczytno, do pomoc do ´ïÑzaña Lesiny 
M³ Szcz, tera te druge pšondarºi, ji kamratºi, do pomocy ji bando Ruœ Olsz, lich× po-
moc z ciebzie Tu³awki Olsz, KF, ü jek jest šeroko budowña, to pš¬e do pomoc štolec, 
na ktòrym opœerajo œa kozú ÷ œrotku GryŸliny Olsz; üü «wykonywanie poleceñ, praca 
w charakterze pomocnika» OW Szcz Mr¹g Wêg: proìizer – aptkoÅoìi do pomoc Liwa 
O, kuôarka – mo dvuô ¬fokuf do pomocy, ºej je duŸe vesele D Wólka Resz, doktur, 
ostry so do pomoci, prwatne ostry i klaštorowe Butryny Olsz, û ch³opiec do pomocy 
Szcz zob. ch³opiec; 2. «wsparcie moralne lub materialne, te¿ o kimœ udzielaj¹cym ta-
kiego wsparcia; ratunek» OWMzach Mr¹g Gi¿ i bl: a üòn ôo¬iú po izbŸe üod okna do 
üokna i wzdôaú do Boèa i proœiú œe ‡ecñe Boèa üo pomoc Mr¹gowo, ¬eæi pœišu do mñe, 
ale Åadny pomocy ñe dajo Bobrówko Mr¹g, ºedyœ to stare Mazury tak pospoúu tšyma¾i, 
taºe braterstfo byúo, jeden druèemu pomoc davaú Narty Nidz, pomocy otrzyma³em 300 
s³. drugem razy 200 s³. ze Komidatu Masurskego Wa³y Nidz, P 9, 11, na kik o pomoc 
fpadúa somœatka, skalpovaæ ju ôæe¾i Purda Olsz, ü süÑœady! do pomoc! Skop Gi¿; 
3. «œrodek zaradczy przynosz¹cy ulgê» Szcz: i to by³o dozem ludzy pomoc¹ i wyjerzyli 
w te lekarstwa Klon Szcz, P 5, 67; por. dopomoc.  UDK, DK

pomocnica «o ¿onie, która jest dla mê¿a wsparciem»: Módl siê, by sam Pan 
tobzie obra³, Pomocnice bogobojno, By tobzie i ji ³aske Swo da³ psn Ma³ III 112.  DK

pomocniæ; poœw. tylko im. bier.; «wzmocniæ»: klešèe sò pomocñone u kovala 
Sajzy E³k.  UDK

pomocnik (Z + P) O Olsz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc; Apl -ki Mr¹g; 1. «ktoœ, kto wyko-
nuje proste prace pod czyimœ kierunkiem» Olsz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc: ºedy tak p¸isaæ 
mozes, to æe zroje za vujta, a tego, co p¸isaæ ñe moze, to za pomocñika Jagodne Pisz, 
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æeœle i pomocñiºi, œeºero to pomocñiºi a æeœle toporem Œwiêtajno Olc, za pomocñika 
kuÌjecºgo posetm do jenej firm Ryn Gi¿; 2. «ktoœ, kto pomaga w wype³nianiu 
czyichœ obowi¹zków» Pisz Olc: tšy¬eœæi bdlakuf mam, a ñe mam pomocñika, o Boze, 
Boze koœany, jak ja œe narobŸe Œwiêtajno Olc; 3. «ktoœ, kto jest dla innych wsparciem» 
O Pisz: zaèm BoÅe, mòj pomocñiku, pomoš ‹i dla i‹eño Tfego Pietrzwa³d O.  DK

pomocny «stanowi¹cy pomoc, pomocniczy»: šandar, vaôy b¾i pod ñim pomocne 
Purda Olsz.  MGK

pomoczyæ (Z) Pisz, SWM IV; «potrzymaæ coœ przez jakiœ czas w wodzie, 
namoczyæ»: te snopºi pomocyæ v vo¬e, pšyúozyæ desºañi, kañeñañi i na krutºi cas, dva 
ñe¬ele mokñe Karwica Pisz.  DK

pomodliæ siê (Z + P + lit) W Szcz Gi¿, psn; «modliæ siê przez pewien czas, 
odmówiæ modlitwê»: potam poszed do koscio³a sia pomodliæ W, Stef OK 10, Do ogro-
da sie prosiu³a, By sie Bogu pomodlu³a psn IS LVIII 215.  DK

pomodrasy «niebieskawy» Rybical Gi¿.  UDK
po modzie zob. moda.
po mojemu zob. mój.
pomordowaæ (Z + lit + SWMp) Olsz Mr¹g Gi¿; «zabiæ wiele osób» Olsz Mr¹g: 

mñaúa šeœæ ¬eæuf i fšystºe pomordovaúa Krutyñ Mr¹g, siu³a to ludzi na ty wojnie po-
mordowali Tu³awki Olsz, KF; pomordowany «w odniesieniu do kartofli: rozgniecio-
ne, ut³uczone» S¹dry Gi¿, SWMp 202.  AW, DK

pomordowaæ siê «mêczyæ siê przez jakiœ czas»: musita siê jeszcze troszkê 
pomordowaæ, ale ju¿ wnetki bêdzie kóñec Tu³awki Olsz, KF.  DK

pomorzyæ psn; «zag³odziæ wiele osób»: Nasa gospodyni rzadko krupy warzy, Celaæ 
pomorzy³a, sama ledwo ³azi psn Gêb II 35.  UDK

pomotaæ (Z) Olsz Pisz, SWM IV; «ponawijaæ przêdzê na motowid³o» Olsz i bl: 
tšeba üupšunœæ úoºetºi, pomotaæ, popœoúu fsypaæ, nalaæ vody do kotúa i vaÅæ do tkaño 
i ted šelovaæ f stru¼e Gady Olsz; by³o pomotano z podm. uogóln.: byúo pomotano na 
moto´idúo, to v rçku byúo zrob´uno Orzysz Pisz.  AW, KS

pomo¿enie forma rzeczownikowa czas. pomóc w zn 1: druçk do pomozeño ‡je-
dra wuçgaæ, òn tu na koñcu oponzeñe ma Olecko.  UDK

pomóc (Z + P + lit) OWM i bl, psn; inf pomóœæ Olsz, pomosc Pisz, pomoc 
O Nidz Pisz, fut 1pl pomo¿em OMzach Gi¿ Pisz E³k, pomo¿ewa bl, imp 2sg pomo¿ O, 
2pl pomó¿ta OW Gi¿ Pisz E³k, pomo¿ta O Nidz, pomoccie E³k; 1. «wyrêczyæ kogoœ, 
przejmuj¹c czêœæ jego pracy, obowi¹zków; w³¹czyæ siê do czyjegoœ dzia³ania; te¿: u³at-
wiæ wykonanie czegoœ» OWM: dÅevo to muše sama muše noœiæ, ñik ñe pomoÅe, eda, 
eda M¹cice Szcz, Ÿelska pšñiœæ dla proœakuf, dla gœi, bo matka star× ts ñ moze, to 
tšeba pomòc ro¬icòm Jedwabno Nidz, UAM, taºi starušek ‹i pomuk pšepœiúovaæ to 
grupše, a to tnejše samam popšepœiúovaúa D³u¿ki O, UAM, pódŸta i wy kobzietki do 
psieca do náju i pomó¿ta náma Boga chwáliæ W, Bar 71, ºedy súònecko, co tak æepúo, 
to ona me tu pomoze œ¾iœæ, co na súunecko Wygryny Mr¹g, ñeôture guœ×ck to œe æisko 
na¬ob´u, to tšeba jem i pomòc Jedwabno Nidz, UAM, krojek tys tak pomuk üodÅucaæ 
Ukta Mr¹g; 2. «wywo³aæ po¿¹dany skutek; spowodowaæ poprawê (zw³aszcza zdrowia), 
przynieœæ ulgê» OW Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: üòñi s tgo lkova¾i, ja ñe Ÿm, bo ja súysa-
úam üod matºi, to ñe ´em, cy to tam pomogúo Snopki Pisz, sò taci, co œe lèò pœ×skem, 
dru¼i paÅò sobŸe íeœònove kòri i mòŸò, co íem na œile pomoÅe Sprêcowo Olsz, Stef JPW 



225pomrzeæ 

78, ¿adne g×dane tam nie pomo¿e, ³on siê ji tak nie nawróci Tu³awki Olsz, KF, przs. 
tam nie pomog¹ z³ota, gdzie dziurawa cnota bl, LitLud XVII 103; üü (nic) nie pomo¿e 
a) «w sytuacji przymusowej, bez wyjœcia: nie ma rady» O Olsz Mr¹g Pisz i bl: íek ne 
íest úuro¼×í na kòniæine, to íest strašne drog×, ale kupšiæ muši, nic ne pomoÅe £êgajny 
Olsz, Stef JPW 63, to po koÅdy wojñe tak je, to ñic ñe pomoÅe Idzbark O, b) «w sytu-
acji, kiedy wszelkie zabiegi okazuj¹ siê bezskuteczne: na pró¿no, na darmo» O Olsz 
Gi¿ Pisz: moŸna – ale to ñe pomoŸe, bo to Ÿe¾isko pra‡e dôt kole tego uroœñe Paprotki 
Gi¿, juÅ dvanaœæe lat pšikúadam maœæi, ñic ñe pomoÅe, ledvo èúoŸek Åije Purda Olsz; 
3. «wspomóc, wesprzeæ kogoœ w trudnej sytuacji; zaradziæ czemuœ; te¿: pospieszyæ na 
ratunek» OWMzach Pisz i bl: zaèm BoÅe, mòj pomocñiku, pomoš ‹i dla i‹eño Tfego 
Pietrzwa³d O, una še mocno uradovaúa, co jej Pan Buk taºego cúoìjeka pšyprovaîiú, co 
jej v jeîe pomuk £ajs Nidz, a lkoš nc ne pomoÅe, bo tn ne je vort D³u¿ki O, UAM, 
wy musicie sobie sami pomoc Dywity Olsz, P 4, 53, retunku lu¬e, ale ñiôt ji tam ñe po-
muk – kozd leoú, cob ñe za puŸno Bredynki Resz.  UDK, DK

pomówiæ (Z + lit) W, psn; fut 1pl pomówiwa bl, imp 2pl pomówta Olsz; 
1. «porozmawiaæ, omówiæ coœ z kimœ» W i bl: nie bu³o janszy rady, tylo pomóziæ ze 
sobó W, Stef OK 7; 2. «o zwierzêciu: wydaæ okreœlony g³os»: pomuŸi „mñoú”, ja gúo-
wa zadÅe, spojÅa w gura, kot še¬i Butryny Olsz.  UDK

pompa, pumpa (Z + lit + SWMp) OWM i bl; po- O Olsz Nidz Mr¹g Pisz i bl, 
pu- (w tym pó-) O Olsz M i bl (SWM podaje wspóln¹ lokalizacjê: pompa, pumpa 
OWM); Gpl -ów Olsz Nidz Pisz; «studnia zaopatrzona w urz¹dzenie z ruchomym 
ramieniem, s³u¿¹ce do pompowania wody, te¿: samo takie urz¹dzenie»: [woda] 
s pòmpòf  ze studnòf Godki Olsz, taºe ºiwadúo, co tak muœi ºiwaæ pšš pomÌe Grabowo 
Mr¹g; üü «ogólnie o studni» Olsz Nidz Mr¹g Olc: teras to naj‡encej pumpu÷ s korbo 
Fr¹knowo Nidz.  KS

pomperdykiel; formê has³a powtórzono za KF; Lsg -klu; «wahad³o»: musiwa 
trochê podnieœæ talerz przy pomperdyklu, bo zegier siê spóŸn× Tu³awki Olsz, KF; por. 
popêdykiel.  UDK

pompiarz «studniarz»: Pómpsiorze, pómpsiorze Só to ludzie nieszczeœliwe, Bo ³óni 
wjé¿dajó W g³ambokoœci ziamskie psn Stef III 98.  KS

pompowaæ, pumpowaæ (Z + lit) O Olsz Mr¹g Gi¿ Pisz; po- O Olsz Mr¹g Gi¿, 
pu- (w tym pó-) Olsz Pisz; praes 1pl pompujem Mr¹g; «naciskaæ ramiê pompy, w od-
niesieniu do wody: t³oczyæ pomp¹»: pompujem, to woda leæi Mr¹gowo, na waszy 
pumpsie czeszko siê pumpuje Tu³awki Olsz, KF, pšy ojcu to konam pompowa¾i [wodê] 
Tomaszkowo Olsz; pompowaæ w u¿. rzeczownikowym: do pompovaæ to je pompa 
Tomaszkowo Olsz; por. plompowaæ.  KS

pomroczyæ impers «o zapadaniu zmierzchu» Maldanin Pisz, SWM VI s. 34.  DK
*pomrukiwaæ psn; ogp: NiedŸwiedŸ garki ³obwónchuje Ji ze z³oœció pomrukuje 

psn Zient 180.  JZ
pomrzeæ (Z + lit) WM, psn; w temacie praet -er- WM i bl (-ar- W Mr¹g i bl); inf 

-yæ W, -éæ Resz, fut 1pl pomrzem Resz; 1. «o cz³owieku (te¿ o pszczole): zakoñczyæ 
¿ycie, umrzeæ» W Szcz Mwsch i bl: œ‹iræ pšisúa na ñego – pomer ôúop Hejdyk Pisz, 
bo tam f ôturej parafiji kœunc pomer, to na to parafijo ñe pšišet kœunc, koœcuú buú 
zamkñant Wygoda Olsz, ¬eæòk zdeô abo pomer Bia³a Piska, ý ñe ´em, bo moja 
matka davno pomer¾i Kalinowo E³k; 2. «o wielu osobach: poumieraæ, zwykle kolej-
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no» W Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz: ja mñaú pœeñæ ¬eæi, córki pomer¾i, a jeden syn pat tutej 
Paprotki Gi¿, tu nase üojce, matºi pomer¾i, to i my tu œe¬im Tuchlin Pisz; pomarty im. 
bier. w zn 1: a) w u¿. podstawowym: ôúop juÅ je pomerty Wrzesina Olsz; b) w u¿. rze-
czownikowym «nieboszczyk»: pomertamu íuš ñic ñe pomoÅe W, SWarm 117.  DK

pomsta 1. «kara; odwet»: pomsta boza nad Egipcana‹i Weso³owo Pisz, Dzieciê 
nie wie, co grzesna z³oœæ, [...] co pomsta, nienawiœæ, zazdroœæ psn IS XLIII 169, ü tam s¹ 
grzechy ³o pomsta do nieba wo³aj¹ce W, Bar 89; 2. «pomstowanie?»: zafœe byúo i œÌevane 
po polsku i po ‹ecku na veselu i na pogÅee, ñe byúo o to pomsty Ornowo O.  MK, DK

pomœciæ «dokonaæ zemsty za jakieœ z³o»: pomœciu³ jego œneræ Tu³awki Olsz, KF. 
  MK

pomœciæ siê (Z + lit) Olsz Szcz; fut 1pl pomœcim siê Olsz; «wzi¹æ odwet; zemœciæ 
siê»: kerat to tu jest w Zrembaô, ja mam straô po ñego iœæ, bo ten naròt by œe zara 
pomœæuú M¹cice Szcz, poíÇm i fšistke tši zabÅeÅm i pomšæm še na nô Leszno Olsz, 
Stef JPW 76.  MK

pomuchel; Gsg -chla; «spryciarz, filut (obj. SWarm)»: í× dobÅe Ÿam, íekiœ ti po-
muôel W, SWarm 117.  MK

pomurowaæ (Z + P) Olsz Pisz; cond 3pl byliby pomurowali Olsz; «zbudowaæ 
z ceg³y»: za 400 marek pomurowa³ o 6 metrow d³u¿sze domy jak ten moj ma byæ Dywity 
Olsz, P 4, 31; pomurowany im. bier.: kuchnia mia³a byæ na k¹cu domu pomurowana 
Dywity Olsz, P 4, 32.  MK, DK

pomuzaæ; poœw. tylko im. bier.; «zmia¿d¿yæ, ugnieœæ»: kartofle œe œtura – take so 
pomuzane, na mñaúko se œtura Grunwald O.  DK

pomycie forma rzeczownikowa czas. pomyæ: pomiwak do pomica i jes tak smata 
do wyteræa, co posusyæ Gawliki Wk Gi¿.  MK

pomyæ (Z + lit) OW Gi¿ Pisz, psn; «umyæ wiele naczyñ, pozmywaæ»: fistko f po-
kojaô opiœæiæ, posúaæ, pomæ zbanºi tam fistko D³u¿ki O, UAM, jen× pomyjê statki ji 
zar× jidê Tu³awki Olsz, KF.  MK

pomyje ogp: Kto Ìije pomije, A ja goaúecke psn.  MK
I. pomykaæ (Z + lit) OW Mr¹g; 1. «posuwaæ, przesuwaæ» OW Mr¹g: majo taºe 

zdú to jo pomkajo Grabowo Mr¹g; 2. «uciekaæ» Skajboty Olsz.  MK, DK
II. pomykaæ (lit) W, psn; formê has³a powtórzono za SWarm; «po³ykaæ»: šurki 

pomikaíù caúe Ÿiœñe razem z pestkami W, SWarm 117, tak mi coœ w gardle siedzi, co 
czeszko mi pomykaæ Tu³awki Olsz, KF.  MK

pomykaæ siê (lit) W, psn; «posuwaæ siê, przesuwaæ siê»: Wœród modrych fal 
£ódka rybaka pomyka sie w dal psn Ma³ II 43; pomykaj¹c siê im. wsp. ndm.: Go³¹bek, 
pomykaj¹c siê, Dziatkom swoim grucha psn, PF II 571.  MK

pomylaæ «omijaæ, opuszczaæ przy oraniu kawa³ek pola» Szymonki Gi¿, SWM 
IX s. 69.  MK

pomyliæ (Z + SWM IX) Resz Mr¹g Gi¿ Pisz; 1. «pope³niæ b³¹d, omy³kê»: jeden 
ñe moze byæ deptok, muœi byæ dwa, bac no coby ñe pomyluú Rostki Pisz; 2. «omin¹æ, 
opuœciæ przy oraniu kawa³ek pola» Mr¹g Gi¿: œe pšytraœi, co œe pomy¾i, to muìo: tyœ 
pomy¾iú, to pevñe latoœ zdeôñeš Kosewo Mr¹g; pomylony; Nsg n -e; im. bier. w zn 2 
Biesowo Resz, SWM IX s. 69.  MK

pomyliæ siê (Z + lit) W Nidz Mr¹g E³k; fut 1pl pomyliwa siê Nidz, praet 1pl em 
siê pomylili E³k; 1. «pope³niæ b³¹d, omy³kê; b³êdnie oceniæ sytuacjê» W Nidz E³k: a Åe 
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mñaúa æanki gúos, Irušek œa pomiluú i pšipúinòú do bÅška Przykop N [Jaœniewo] 
Olsz, Stef JPW 19; 2. «omin¹æ, opuœciæ przy oraniu kawa³ek pola»: œe pšytraœi, co œe 
pomy¾i Kosewo Mr¹g.  MK

pomy³ka ogp: poŸeduíù, Åe Voíæeô na íaôæe bes pomiúka potstšeluú íek×œ ¬yfèina 
W, SWarm 115.  DK

pomys³ (Z) Pisz, psn; ogp: Bo na pomys³ taki wpadli, By grajka z okna wykradli 
psn IS XXVI 99.  MK

pomyœleæ (Z + P + lit) OW Nidz Mr¹g Gi¿ E³k Olc i bl, psn; inf -iæ Olsz Gi¿ 
i bl, fut 1pl pomyœliwa bl, praet 1sg ja pomyœla³ Olsz Nidz i bl; 1. «uœwiadomiæ sobie, 
stwierdziæ, dojœæ do wniosku» W Nidz Mr¹g i bl: a¿ mi w³osy wstaj¹ na g³ozie, je¿eli 
pomyœla, ¿em ju¿ teráz ze wszystkich k¹tow zeskrobá³, com w m³odych latach naciu³á³ 
W, Bar 47, ja sobje pomyszla³ pszysz³a koza do woza Szczêsne Olsz, P 2, 15, tak jak 
üòna üòbaèuúa to puú pœionka f sklonce, to sobÞe pomiœlaúa: to jest tän sam Pokrzywy 
Olsz, ja pomyœlaú: to ‹aú ¾iôego ojca Bartki Nidz; 2. «zaj¹æ siê myœleniem; skupiæ na 
czymœ myœli» Olsz Gi¿ E³k Olc: ñeras ‹i gúova päçkñe, ºedy pomœlä Gietrzwa³d Olsz, 
tacalñik – pomyœlaúem na te tocdúo, co œe kreñæi Ogródek E³k; 3. «zatroszczyæ siê, 
zadbaæ o jak¹œ sprawê» bl: Ju¿ ci my siê sprzykrzy³o W kawalérskiém stane, Trzeba my 
pomyœliæ £o poczciwy ¿óne psn Stef I 161; 4. «magiczne: wyraziæ w myœli ¿yczenie» 
Resz: poúoÅuú jo [ró¿ê] na Þem i pomœloú: cob buúa gospodiñi i buúa Bredynki Resz; 
5. «przewidzieæ coœ, wpaœæ na pomys³»: jekby œe telo pomyœlaúo, Þe ktoœ za polsºim 
súovem ben¬e badaú, to by œe ìencej pamñentaúo Szyldak O.  MK, DK

pomyœlenie (Z + lit) Nidz; «myœl, przekonanie»: buúem jus mocno zmencon, 
ale èšeba wendrowa da¾i; s tim pomylñim: rownak j× muse kñiœ do jaºi wŸosºi pšœæ 
Jab³onka Nidz.  MK

po myœliwsku zob. myœliwski.
pomyœlunek «pomys³ (obj. KF)»: ten twój pomyœlunek mo¿e je ji dobry Tu³awki 

Olsz, KF.  MK
pomywaczka (Z) Pisz; «zmywak»: pomvak, pomvacºa Dryga³y Pisz.  MK
pomywaæ a) «zmywaæ naczynia»: i òna b ñe ôæaúa pujœæ do pomocy za ku¸ar-

ke, ona mòŸi rado, ôoæb pomwaúa So³tmany Wêg; b) «byæ u¿ywanym do zmywania 
naczyñ»: pomvacºa, bo to pomva Ró¿yñsk Wk Pisz.  JS, DK

pomywak (Z) Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz; «zmywak»: ten co œe zmwa ñisºi, to œe mu‡i 
pomwak Fr¹knowo Nidz.  MK

pomywanie (Z + lit) W Mr¹g Gi¿; forma rzeczownikowa czas. pomywaæ: 
a) w zn b Olsz Mr¹g Gi¿: do zmwaño, do pomwaño zmwak Mazuchówka Gi¿, 
mñiska do myæo i do pomywaño Naglady Olsz; b) w zn a: tan traçk úot pomivañ× 
úost×f n× œfiñ W, SWarm 169.  JS, DK

ponaci¹gaæ «ponawlekaæ»: f klepce durecºi, œe ponaæoçga, œe snuje Wiœniowo 
E³ckie.  MK

ponacinaæ; poœw. tylko im. bier.; «zrobiæ wiele naciêæ»: [z ciasta] wyrabiano 
„Nowe lato”; by³y to ró¿ne figury: krowy, konie, [...], k³oski (w formie ose³ki skoœno 
no¿em ponacinanej) St Kaletka Olsz, Leng 65.  MK

ponad (P) Szcz, psn; przyimek ³¹cz¹cy siê z I albo A: 1. tworzy wyra¿enia 
wskazuj¹ce obiekt, w pobli¿u którego coœ siê znajduje (z I) «nad»: Hen daleko ponad 
rzekó [...] Sta³ nad wodó dawnó modó Modrzewiowy dwór psn IS XXXIX 154; 2. tworzy 
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wyra¿enia wskazuj¹ce wzorzec, t³o porównania (z A) bl: Ni maæ to, ni ma, prawda ty, 
ponad mazurskie dziewczyny psn Ma³ III 121; 3. w po³¹czeniu z liczebnikiem tworzy 
wyra¿enia wskazuj¹ce na przekroczenie danej liczby (z A): By³y barzo du¿e szniegi, mro-
zy, ja sam pamientam sznieg by³ az ponad 2 metry wysoko Klon Szcz, P 5, 9.  MK

po nadworzu (Z) Wêg, lit bl; «poza budynkiem, na zewn¹trz»: klòmp abo korºa 
– w izbŸe, po nadwoÅu – drewñoºi Kruklanki Wêg.  MK

ponaglaæ «nak³aniaæ do poœpiechu, przynaglaæ»: ponagl×³em p×rê razy, ale mi nie 
pomog³o Tu³awki Olsz, KF.  MK

ponagliæ «nak³oniæ kogoœ do poœpiechu, przynagliæ»: pon×glê jeszcze krawczkê, 
mo¿e mi ³uszyje na œwêta ten kab×t ji kitel Tu³awki Olsz, KF.  MK

po najpierwsze zob. pierwszy.
ponalewaæ «nape³niæ p³ynem»: a) «wiele naczyñ»: ju¿ znowu n×ma ponalew×³eœ; 

cz³ozieku toæ to za chucko Tu³awki Olsz, KF; b) «wiele miejsc»: ponalew×j ³oliwy do 
dreszkasty Tu³awki Olsz, KF.  KS

ponaleŸæ «dostaæ siê do jakiegoœ pomieszczenia w du¿ej liczbie, nawlatywaæ»: 
lu¬e tu ‹iškajo to i ponalazúo [much] M¹cice Szcz.  MK

ponapychaæ «wype³niæ coœ wieloma rzeczami»: ponapych×³ sobzie kieszene ji 
³uciek Tu³awki Olsz, KF.  MK

ponarz¹dzaæ «doprowadziæ do nale¿ytego stanu»: jakem pšijeôaú, pañe, z uæeèºi, 
tom ty¬eñ w domu buú, t¦y¬eñem w domu buú, tom troôe ponaÅon¼aú i do spaña troôe 
M¹cice Szcz.  MK

po naski, po naskiemu, po naskim zob. naski.
ponastawaæ «o przedmiotach: pojawiæ siê, rozpowszechniæ siê»: to teras tlo 

ponastawa¾i, zandale moze Kosewo Mr¹g.  MK
po naszem, po naszemu zob. nasz.
ponauczaæ siê; praet 1pl ponauczalim siê; «nauczyæ siê wielu rzeczy»: jakem do 

kœen¼a ôo¬i¾i, tom œe ponauca¾i, ale œe zabacyúo £atana M³ Szcz.  MK
ponaumieraæ «o wielu osobach: umrzeæ»: z vojska nasego pojmane zolñeze sò 

tam; ponauñeraúo £atana M³ Szcz.  MK
ponawiaæ «wznawiaæ»: fæòçk ponaÞajo, to lu¬e mogo cytaæ te mondroœæi Sala-

monove Weso³owo Pisz.  MK
ponaw³óczyæ «ponawlekaæ»: taka klepºa i taºe durecºi i to œe ponavúucy Wiœniowo 

E³ckie.  MK
ponazywaæ (Z) Olsz Mr¹g; «podaæ w³aœciw¹ nazwê wielu obiektów»: aúe 

pšlascºi rozmaitej zorty, cy iô mozna ÷sstºiô ponazwaæ? Nida Mr¹g.  MK
po niczemu zob. nic.
poniechaæ (lit) E³k, psn; 1. «porzuciæ, odtr¹ciæ kogoœ» bl: Opuæuú mñe 

i poñeôaú, A sam do druèj prec odjeô×ú psn; 2. «odst¹piæ od czegoœ, zerwaæ 
z czymœ» E³k i bl: A i brat tez odiecha³ Swey hulayki nieponiecha³ Skomack Wk E³k, 
PME XIX 131.  JZ, DK

poniedzia³ (Z + SWM VI) Szcz; «poniedzia³ek».  MK, DK
poniedzia³ek (Z + P + lit + SWM VI) OWM, psn; Nsg poniedzia³k Szcz Mr¹g; 

ogp: ÷ poñeÇaúek do pracy, robotn Çñ Ko¿uchy Pisz, poñe¬aúk, pœers po ñe¬e¾i, jutro 
œe napocñe Wystêp Szcz, leÅ do pone¬aúku w úugu a poneîaúek rano to uš jiîe znò÷ 
na bÞelnk £abuchy Resz.  MK
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poniegu³a (Z + SWMc) O Szcz; «o cz³owieku, który nic nie umie zrobiæ»: ñimek, 
poñeguúa, co ñic ñe rozuñeje [odp. na pyt. kwest.] Wystêp Szcz.  MK

poniek¹d (lit) W, psn; «do pewnego stopnia; po czêœci»: mászci ty poniek¹d 
práwda, moja córko – odpowiada staruszek W, Bar 47.  MK

po niemiecku zob. niemiecki.
ponieœæ (Z) Pisz, psn; 1. «zanieœæ» Pisz i bl: poñosúam ras psu zÅeæ, to ñe za 

rçkof sfitaú Pogorzel Wk Pisz, ü Mój konicek trzêsie, Na œmieræ poniesie psn IS 
LVII 211, ü fraz kaci kogo ponieœli bl zob. kat w zn 2; 2. «zostaæ czymœ obci¹¿onym; 
doznaæ czegoœ» bl: Chtórny sia spóŸni, Kara ponieœæ musi psn Sob 141, Chtóró 
[mowa o ranie serca] ³óna ponios³a, Patrzónc pod krzy¿ém, Na ³ukochanégo Syna 
Z ¿olém ¿elgiém psn Stef II 88.  MK

poniewa¿ (Z + P) Olsz Pisz; ogp: otraÌa œe te zweÅyne ÷šelku i skúada œe 
sprawozdañe, poñewas tak z´eÅin×, jelñe, sarn, zajònce to jes z´eÅin× staú×, one ñe 
pšeôo¬i Hejdyk Pisz.  MK

poniewierka ogp: Masz litoœci pe³ne serce Widzisz lud swój w poniewierce psn IS 
LI 189.  MK

poniewód? pó³niewód?; tylko pu-; «rodzaj sieci ci¹gowej, ma³y niewód»: ñevut 
to duz, ted je puñevut, to mñejs, ted esce mñejs je klpa, ted esce mñejs brodñ× 
Wejsuny Pisz.  MK

poniewódek? pó³niewódek (Z + SWM X) Mzach Mr¹g Pisz; po- Mr¹g i uogól-
nione w SWM, pu- Mzach Mr¹g Pisz, pó³- Szcz; «rodzaj sieci ci¹gowej u¿ywanej 
zw³aszcza do po³owów jesieni¹, ma³y niewód»: w jeœeñi my nazwa¾i poñevudek, po 
tšš ôúop, dva skššdúa, to na kazdem škšdle po tšeô ôúopuf Zgon Mr¹g, SWM X 
s. 48, maúe to klepa, œredñe to puñevudek, taºe duze, co œe Ÿimo ftova¾i, to muŸi¾i 
ñevut £ajs Nidz, na Åme to ñewòt, na jeœiñ puúñewòdek, puúñewòdek na Ÿosne, jak 
lut zèiñe Pasym Szcz.  MK

poniklowaæ «pokryæ warstw¹ niklu»: d×m sobzie tê broszê poniklowaæ ji bêdê 
mna³a jek now¹ Tu³awki Olsz, KF; poniklowany im. bier.: ta kietka nie je z niklu, tlo 
poniklowan× Tu³awki Olsz, KF.  MK

poniszczyæ (Z + P) O Olsz Nidz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz Olc, psn; «zburzyæ, 
zrujnowaæ, zniszczyæ» O Nidz Gi¿ Olc: v Uyñe ñe byúo katolcºgo smyntoÅa, tylo 
evange¾icºi, to fœystko poñiscyl, kœaty pozryval £yna Nidz, trawe p×¾i¾i, to gromade 
poñiscy¾i Cybulki Gi¿; poniszczony (Z + P) Olsz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz, psn; Nsg n -e 
Olsz Mr¹g, -o Pisz; im. bier.: ôaúupy poterte poñišèone, oset, zegofºi pšet oknem rosno 
Mazuchówka Gi¿, teros to te kœeçèi poñiscòne so po tyô rtraô Mr¹gowo.  MK

poniszczyæ siê «ulec zniszczeniu, popaœæ w ruinê»: poñiscyúo œe fœo po vojñe 
Cybulki Gi¿.  JZ

poniweczyæ (Z + P) Olsz Wêg Gi¿; -wie- Wêg Gi¿; «doprowadziæ do zniszcze-
nia, poniszczyæ wiele rzeczy» Gi¿: ñeskañce ÷o poñiwec¾i, Ÿenæ krusne wšikowaú 
Ryn Gi¿; poniweczony (Z + P) Olsz Wêg Gi¿; Nsg n -e Gi¿, -o Gi¿; im. bier.: moje 
budnºi bl ts poñi´ecune Ogonki Wêg, UAM, ü napszik³at ja jest am tak ponywie-
zconi ¿e niemam ¿adniego zcep³ego ubrana anie obuwjow anie opalkie Szczêsne Olsz, 
P 2, 22.  MK

poniweczyæ siê; -wie-; «ulec zniszczeniu»: kufer poñi´ecòú œe Ster³awki Wk 
Gi¿.  MK
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poniwieczyæ, poniwieczyæ siê zob. poniwecz-.
poni¿enie «upokorzenie»: a to przynosi ludowi mazurskiemu tylko poni¿enie 

GazOlsz XXIX 23.  MK
poni¿yæ siê «zostaæ upokorzonym»: j× siê nie d×m poni¿yc Tu³awki Olsz, KF. 

  DK
pono (Z + lit) W; «zdaje siê, podobno»: moja matka mia³a tylko jednego brata, 

który by³ pono 22 lata m³odszy od niej St Kaletka Olsz, Leng 45.  MK
ponogi «peda³y w warsztacie tkackim» Wygryny Mr¹g, SWM IV s. 137.  MK
ponorciæ «o owadach: wywierciæ wiele otworów»: noræi – wŸeræi, wontorñiºi 

ponorcò durºi Wygoda Olsz.  MK
ponosiæ (Z + P + lit) Olsz Pisz E³k, psn; inf -éæ bl, fut 1pl ponosiwa bl; 1. «byæ 

czymœ obci¹¿onym, podlegaæ czemuœ; doznawaæ czegoœ» Olsz Pisz i bl: í× æa d×ú 
študrovaæ, tilem koštòf za æebŸe ponoœuú, a ti ter×s œa úodezvaæ ñe ôceš? Butryny 
Olsz, Stef JPW 34, ten Sobotka stary muœi ponoœiæ kare Pogubie Œrednie Pisz, We 
œniem ci sie objawi³a Wielkim smutek ponosi³a psn IS XXIX 105, ü fraz ponosiæ 
œmieræ «umieraæ»: polaki potleniego szmnierze ponoszy³y w... Obozach kóntracy-
niech Szczêsne Olsz, P 2, 2; 2. a) dk. «popiastowaæ przez pewien czas» Olsz i bl: 
ponoœ jeszcze trochê tê ma³¹, mo¿e prêdzy ³uœnie Tu³awki Olsz, KF; b) ndk. «nosiæ»: 
ü Volaúbm ja kosu koœiæ, Ñis na vojñe ñec ponoiæ psn, UAM; 3. «zanieœæ jedno 
po drugim, pozanosiæ»: ta ‡ilèica pobraúa iô ÷šisºiô i ponoœiúa do boru do tgo 
gñazda Olsztyn; 4. «o koniu: sp³oszywszy siê, galopowaæ na oœlep»: koñe ponoœi¾i 
Prawdziska E³k, KN I 315.  MK, DK

ponowiæ siê «odnowiæ siê, pojawiæ siê na nowo»: jakby siê mnia³o na tem miescu 
ponowiec lub zakazenie dostac, to dostawa³o siê renty Klon Szcz, P 5, 18.  MK

ponowny «wyznaczony na nowo, powtórny»: ‡i¼onc upúaºanò kòete, widaú 
ponown termin na sprawe Hejdyk Pisz.  MK

pono¿e (Z + lit + SWM IV) OWM; Npl -y Mwsch, Gpl -ów Szcz Gi¿ Pisz E³k, 
Ipl -oma Mr¹g; «peda³y w warsztacie tkackim»: jak caúe, to œe muŸi krosna, a potem 
pšdo staæivy, vaúºi, co œe naŸijo, so tš vaúºi, ponoze, co œe nogami depce M¹cice 
Szcz, f púo¸e, a potem uŸònzane do koncuf, a tedy bedom ponoÞe na dole uÞonzane do 
niæokuf Ba³dy Nidz, a ñisko to ponoze duze so i maúe so S¹dry Gi¿, ponoz ctr, seœæ 
– jek tam be¬e tºano Or³o Gi¿; por. no¿e, podnó¿e.  MK, DK

ponumerowaæ; tylko ponumr-; «w odniesieniu do wiêkszej liczby czegoœ: 
oznaczyæ odpowiednim numerem»: cieœla ponumrow×³ b×³ki ji koz³y do stodo³y, coby 
potem ziedzi×³, jek to wciórko zestaziæ Tu³awki Olsz, KF.  MK

ponumrowaæ zob. ponumerowaæ.
ponurek «o cz³owieku, który ma³o mówi» £yna Nidz.  MK
ponuro (lit) Olsz, SWM VI, psn; «posêpnie, chmurnie; te¿ o niepogodzie»: co ty 

tak ponuro na mnie patrzysz? Tu³awki Olsz, KF.  MK
ponurowaty «maj¹cy usposobienie ponuraka»: ponurowat, ômurn cúo‡ek 

Mr¹gowo.  DK
ponury (Z + lit + SWM VI, SWMc) Olsz Mzach Mr¹g, psn; 1. «o cz³owieku: 

nachmurzony, zasêpiony; te¿: posêpny, ma³omówny» Olsz Nidz Mr¹g: czy ³on siê na 
n×ju jadozi, co nic nie mózi, tlo taki ponury tam siedzi Tu³awki Olsz, KF, buú bar¼o zúyj 
natury, zarúok, ponury, ijaú Åonke ºija‹i i pœenœæa‹i Krutyñ Mr¹g; 2. «sprawiaj¹cy 
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przygnêbiaj¹ce wra¿enie, mroczny, pochmurny» Szcz i bl: Na z³e mi wró¿y ta noc 
ponura, pewnie me ¿ycie zakonczy sia psn IS DXCII-XXI 53, ponury dzieñ N Kiejkuty 
Szcz, SWM VI s. 49.  MK

ponurzaæ «pobrudziæ»: ten kapsel byú muœon¼ov, coby ñe ponuÅaú Guty 
Ró¿yñskie Pisz.  MK

ponurzaæ siê «pobrudziæ siê»: na üopaæe, teras na blaœäô, co œe nam ôlp ñe 
ponušÅo Mr¹gowo, mom proŸe corn f×rtuô ot jepkuf, plaºi sò, ked œe ponuÅo Ryn Gi¿. 
  JZ, MK

poñczocha (Z + SWM XII) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; nazwa nowa; Gpl 
-ów O Resz Nidz; «czêœæ ubioru z dzianiny okrywaj¹ca ca³¹ nogê»: majo pòñcoôy, 
dawnj z weúny, upšeñ¬ona i u¬ano biúo Cybulki Gi¿, jak kto mnoú, tak pošet [na 
procesjê] i boso, i f poñèoôaô letºiô Purda Olsz, wistek to tak jak dla ¬eci, co œe pšip¸i-
na poñcoô do wistka Nataæ Wk Nidz, skarpetkuf, poñcoôuf my ñe zna¾i tego naŸiska, 
tylko dla koet štryfle, a pšet ôúopy zoºi Fr¹knowo Nidz.  MK

poñczoszka (Z) Pisz, psn; «poñczocha (hip, te¿ dem?)»: jäk Miko³aj poset, 
koÅdy œe uæešyú: ša¾ik fejny, maôorºe, poñcosºi, renkaŸicºi, to preznt Myszki Pisz, 
Rankaziczki na rónczki, Pónczoszki na nó¿ki, Koruna na g³owa, Psiankno jo banda 
psn Stef I 211.  MK 

poobalaæ «powywracaæ»: Nie chodŸ¿e ty têdy, Bo mi ty poobalasz te lelije psn, 
Kolb rp; poobalany im. bier.: taºe porozgañane, ÷o poobalano ñi koña, ñi woza 
Mazuchówka Gi¿.  KS, DK

poobcieraæ «poci¹æ pi³¹, por¿n¹æ»: Bardzo sie uwzijali, A noma wszystkie drzewo 
pouobcierali psn, LitLud 83.  DK

poobdzieraæ «zerwaæ, oberwaæ wiele czegoœ»: añi jnj ìiœenºi ñe jadúam, cy 
da¼o dostojæ œe, zafcasu Ÿelune poüob¬erajò Kwik Pisz, tedy go [len] do domu pšiñeœæ, 
poraflovaæ, úepºi poob¬eraæ Karwica Pisz; poobdzierany «pozrywany? poniszczo-
ny?»: v Dañji ñe naj¬e pu ¾itra nafty, tam fo œfatúo jest, fo poüob¬erane bes tò vojne 
Tuchlin Pisz, teras mamy fšystko poob¬erane Miechy Gi¿.  KS

poobgradzaæ; poœw. tylko im. bier.; «otoczyæ ogrodzeniem wiele miejsc» 
Bogacko Gi¿.  KS

poobgryzaæ «ponadgryzaæ w wielu miejscach»: poobgryz×sz te kuchy ji potem jek 
wygl¹daj¹ Tu³awki Olsz, KF.  KS

poobiedzie «pora poobiednia, popo³udnie»: potm täncoval fšsc caúe poobŸe¬e 
D³u¿ki O, UAM.  KS

poobkr¹caæ zob. poobkrêcaæ.
poobkrêcaæ; tylko -kr¹-; «ponawijaæ, pookrêcaæ»: to osnowaúa üosnowe, to jakoœ 

to biúo Ÿijadúo i tak popœaúa, i to ona ted tak poop[k]roncaúa Paprotki Gi¿.  DK
pooblatywaæ (Z) Szcz Gi¿ Pisz; «poodpadaæ w du¿ej liczbie, oderwawszy siê 

od czegoœ, osypaæ siê»: te pœurka s tô kumelku÷ pooblatwaú Kowalik Szcz, kolºi 
pooblatywa¾i Jagodne Pisz.  KS

pooblec; poœw. tylko im. bier.; «o wielu osobach: zostaæ przebranym za kogoœ 
innego»: æi ÷šsko poüòblèòne za kœn¼ò÷ Gietrzwa³d Olsz.  DK

pooblekaæ «poubieraæ, poodziewaæ» W, SWarm 117.  KS
pooblepiaæ; cond 1sg by pooblepia³am; «oblepiæ wiele czegoœ»: tera by caúy 

ty¬eñem robiúa, pooblepœaúa te dury Nawiady Mr¹g.  KS
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pooblewaæ «polaæ, zmoczyæ w wielu miejscach»: chto ten stó³ tak po³oblew×³? 
Tu³awki Olsz, KF.  KS

pooblewaæ siê 1. «polaæ siê, zamoczyæ siê w wielu miejscach»: ü po³oblew×³es 
siê, jek prosi×czek Tu³awki Olsz, KF; 2. «o wielu osobach: polaæ siê nawzajem»: tak œe 
pooblewa¾i, no a puŸñej jed¾i i Ìi¾i, i tañci¾i Ryn Gi¿.  KS

poob³amuwaæ «od³amaæ, u³amaæ wiele czegoœ»: chto to tyle ga³ezi na ty jeb³once 
poob³×muw×³? Tu³awki Olsz, KF.  KS

poob³amuwaæ siê «zostaæ od³amanym, u³amanym w du¿ej liczbie»: te ga³uzki to 
siê ³od zietrzu tak po³ob³amuwa³y Tu³awki Olsz, KF.  KS

poob³óczyæ «ubraæ w coœ wiele osób»: teros ÷šystkô poüobúòi¾i ÷ kœäjÅe mantle, 
bo æi tak mocno spa¾i Gietrzwa³d Olsz.  KS

poobmykaæ (Z + SWM IX) Pisz; «omin¹æ, opuœciæ przy oraniu kawa³ki pola»: 
to muŸi poobmkaú, wej, zostaŸiú ºawaú ugoru Bia³a Piska.  KS

poobrywaæ (Z + lit) OW Pisz; «urwaæ wiele czegoœ, pozrywaæ»: moÅna go [len] 
múuæiæ, moÅna drapaèka‹i te úepºi poobrywaæ Glaznoty O, byúo japkòf, jabúusko pšy 
jabúusku, to poüobryva¾i Kwik Pisz.  KS

 poobrywaæ siê «ulec oberwaniu w du¿ej liczbie»: ted t‹i ¬obera‹i – ra÷l – œe 
poobrwajo te gúu÷ºi Bredynki Resz.  KS

poobrz¹dzaæ siê (Z) Pisz; praet 1pl poobrz¹dzalim siê Pisz; «o wielu osobach: 
zadbaæ o swój wygl¹d, o swoje rzeczy osobiste»: e poubŸera¾im, poobÅon¼a¾im i œe 
umy¾im, potm zaœ ñadañe Myszki Pisz.  KS

poobrzucaæ 1. «potynkowaæ» W, SWarm 117; 2. «poobrêbiaæ» W, SWarm 117.  KS
poobt³ukiwaæ «ponadt³ukiwaæ»: ÷šo wbra¾i; üokna poüoptúuºiwa¾i Ryn Gi¿.  DK
poobtykaæ «pouszczelniaæ, pozatykaæ»: pakuúy to ino dury pooptykaæ Unieszewo 

Olsz.  KS
poobudzaæ «przerwaæ sen wielu osobom, pobudziæ»: tam tfoíam kašlam fšistkyô 

poúobu¼×úeœ W, SWarm 117.  KS
poobwijaæ «kilkakrotnie owin¹æ, okrêciæ»: ôodoºi to taºe ze skury, a tedy navúoºi, 

co poobŸijaú, tako edo byúa Ukta Mr¹g.  KS
poodbieraæ (Z) Olsz Nidz; -ot- Olsz; «odebraæ, zabraæ wielu osobom, pozabie-

raæ»: a tera stšelb ñi ma, teras zakazò im, broñe pooderajò Wykno Nidz.  KS
pooddawaæ «o wielu osobach: oddaæ, przekazaæ komuœ»: teras po o÷tj wojñe 

ted muœe¾i jô pooddawaæ [o ¿arnach] Miko³ajki Mr¹g.  KS
pooddzieraæ «oderwaæ wiele czegoœ, poodrywaæ»: te úepºi pood¬iraæ prec [o lnie] 

Karwica Pisz.  KS
poodimaæ; tylko -ot-; «zabraæ wiele czegoœ» Kalwa O.  KS
*poodlatywaæ «oderwaæ siê, odpaœæ w du¿ej iloœci»: te paklep¸e – taºe ÅÇor – to 

poodlatuje Ryn Gi¿.  KS
poodmra¿aæ «o wielu osobach: nabawiæ siê odmro¿eñ»: choc by twoje dziatki od 

g³odu pozdychali, choc by nogi i rêce poodmrazali, to on lo pjise i krzycy: wytrzymajta 
i durchhaltujta bl, KN IV 295.  KS

poodpinaæ «porozpinaæ komuœ ubranie»: zaro tén m³ody sam go poodpino³ i kiele 
³o¿a wachuje Ruœ M³ O, BWM 129.  KS

poodrywaæ «oderwaæ, oberwaæ w wielu miejscach»: vntbrety, z ñeñecka, coby 
Ÿetr tej súomy ñe poodryvaú Kot Nidz; poodrywany im. bier. w zn «obrywaj¹c, 
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oddzieliæ wiele czegoœ»: tym·i drapaczkoma b·³(i) te g³owki poodriwane D³u¿ki O, 
PKFP XVIII 40.  MK, KS

poodsuwaæ «przesuwaj¹c, pozmieniaæ czemuœ miejsce»: a tamto blizej koñina 
[o elementach konstrukcji dachu] to on tes tak pootsuwaú, a ñeô œe zawa¾i ôaúupa 
Paprotki Gi¿.  KS

poodymaæ siê «o wielu zwierzêtach: ulec wzdêciu»: krow mu œe poodma¾i – tys 
mu œe zmarnowa¾i Nidzica.  KS

poodzieraæ «oberwaæ, oderwaæ wiele czegoœ»: poüo¬era¾i œta¸ety nama Kwik 
Pisz.  KS

poogl¹daæ (Z + lit) Olsz Nidz; «ogl¹daæ coœ przez pewien czas»: í× vaše bogastfo 
poúoglònd×ú, to ñeô i còrka moíe bogastfo úob×èi Butryny Olsz, Stef JPW 39.  KS

poomykaæ (Z + SWM IX) Olsz Mzach Gi¿ Pisz i bl; «omin¹æ, opuœciæ kawa³ki 
pola, zw³aszcza przy oraniu» lok. jw.: ñe doüoroú, poomkoú i zostawŸiú Piwnice 
Wk Szcz, kopaèka‹i œe duÅo pomka Ruœ Olsz; poomykany im. bier.: poúomykane 
Warka³y Olsz, SWM IX s. 69.  KS

poomylaæ «omin¹æ, opuœciæ przy bronowaniu kawa³ki pola»: ºedy bronuje, a ñe 
dobronuje, to poomylaú Szymonki Gi¿.  KS

poonaczyæ «porobiæ inaczej, pozmieniaæ»: ale na majntºaô, jek uñi tak tñi trakto-
Åstañi gúmboko povalò, poonacò to to carno Ÿem zvalu i ted n× p¸×sek do gòr vvalò 
Go³dap, UAM; poonaczony im. bier.: ÷œo poguono, poonacono Olecko.  KS, DK

poopuchaæ «poobrzmiewaæ, popuchn¹æ»: poüopuœa¾i noèi, ôo¬iæ ñe moge fcale, 
mam dva kulasy, bo ledvo pšelaze bes izbe Wygryny Mr¹g.  KS

pooraæ (Z + P + lit + SWM IX) O Olsz M i bl; fut 3pl pooraj¹ Go³d, praet 3pl 
pooreli O; «zaoraæ» O Olsz M i bl: tu v Goúdapsºm pov´eæe to sò ugor i to tšeba 
n×jpšòt ugor pooraæ, brònovaæ Go³dap, UAM, dostaú wškoleñe, ºedy ñedobÅe zoraú, 
¾iôo pooraú Butryny Olsz, jek je sušo – ne poüoÅe Kalwa O, roztrzeliwali Polakow na 
polu i jech tak zakopali i zemnie poorali i pobronowali, aby nie by³o szladu, gdzie byli za-
kopany Klon Szcz, P 5, 57; poorany (Z + lit) Szcz Gi¿ Pisz E³k Olc Go³d i bl; Nsg n -e 
E³k, -o Szcz Gi¿ Olc Go³d; praet z podm. uogóln. bez s³p. Gi¿; im. bier.: rola – to ta, 
co poorana, a co ñeüorana – Þem Ogródek E³k, jus oŸimºi muso bæ poorane Go³dap, 
UAM, ý šÅisko do jeÅyny by¬e poorane na ìosne Szeligi E³k.  KS

poostawaæ «o wielu osobach: znaleŸæ siê w jakiejœ sytuacji, zostaæ»: koÅdy po-
üostavoú bes kuña, bes krovy Sprêcowo Olsz.  KS

poostrzyæ (Z + lit) W Nidz, SDGW (tu wspólna lokalizacja: wyostrzyæ, poostrzyæ 
Olsz Nidz E³k); «uczyniæ ostrym, naostrzyæ»: noÅe ºedy tampe, to muœi poostšæ Ruœ 
Olsz, klepœe œe na b×pce múotºem, œtryôolcem poostšyæ Narty Nidz.  KS

pootbieraæ zob. poodbieraæ.
pootimaæ zob. poodimaæ.
pop (Z) Mr¹g Gi¿, psn; «duchowny prawos³awny; te¿ pejor o ksiêdzu»: staro‡er 

popa wyerajo spoœrut œee Wojnowo Mr¹g, konc i pop tes mu´i¾i, ale to pšeœñewa¾i, 
ºed on ñic wart bú U¿ranki Gi¿.  KS

popacaæ 1. «pobrudziæ, zanieczyœciæ w wielu miejscach»: popac×³eœ n×ma tê brejê 
Tu³awki Olsz, KF; 2. «niechlujnie, niesolidnie wykonaæ, zepsuæ (obj. SWarm)»: tiš×r 
popac×ú ta šafa, ani íi dobÅe ñe vibeícov×ú, ani ñe dopasov×ú ¬vyrkùf W, SWarm 117; 
popacany im. bier. w zn 1: m×sz ca³y szorc popacany Tu³awki Olsz, KF.  KS
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popadaæ (Z + lit) O Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; 1. «o deszczu: padaæ przez 
jakiœ czas; te¿ impers» O Olsz Szcz Gi¿ Pisz: desc popada, to œe üopsuw× [ziemia] 
Dryga³y Pisz, kššnke popadaúo Mazuchówka Gi¿; 2. «o wielu osobach: zgin¹æ nag³¹ 
œmierci¹» Olsz Mr¹g Gi¿ i bl: nase ¬eæi popada¾i Mazuchówka Gi¿, ü A jek ech po-
censtowali To jek muchy popadali psn IS LXXIV 260; 3. «o wielu osobach: klêkn¹æ»: 
PódŸwa do rodziców chatki Poprosiwa ³ojca matki Do kolan jam popadali Swojó mi³oœæ 
jam wyznali psn IS XXIV 87; popadany im. bier. w zn 2: ñaúam tšy syny i te syny sò 
popadane i muns jest zabŸity na fluôæe Kwik Pisz.  KS

popadliwy? popêdliwy? «sk³onny do czegoœ»: Do roboty za leniwo Do kochanioœ 
popadliwo psn IS LXVIII 241.  DK

popaliæ (Z + lit) O Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Olc, psn; 1. «zniszczyæ ogniem wiele 
obiektów» O Olsz Mr¹g Gi¿ i bl: byúy zabudowñe úadne i Rusºe taºe ‡elèe sklepy 
popa¾i¾i Idzbark O, bo za ¸itlerofsºiô æasòf, to oñi duÅo to kœëšºi popo¾i¾i, oñi ñe mog¾i 
na polsºe Ìismo patšyæ Unieszewo Olsz; 2. «doznaæ poparzeñ, spowodowaæ oparze-
nia» Olsz Olc i bl: ten kœonc eduje teras, co soe reçºe popa¾iú Kowale Oleckie, A te 
krawce ni majó ³u¿ki, ani mniski, Popolili sobzie wszyscy pyski psn Stef III 100; popa-
lony (Z) Olsz Nidz, psn; Nsg n -e Olsz Nidz; im. bier. w zn 1: v izbaô co byúy te meble, 
te obleºi, fšytko popalone St Kaletka Olsz.  KS

popaliæ siê (Z + P + lit) Olsz Mzach Mr¹g Pisz, psn; 1. «o wielu obiektach: 
sp³on¹æ, spaliæ siê» Olsz Nidz Pisz i bl: tutaj so säme Mazury, tu œe popa¾iúo, to ñe 
byúo ‹ejsca, to tu Polacy ñe pšyš¾i Nataæ Wk Nidz, üu nas i kœçèi, fœo œe popa¾iúo 
Kwik Pisz; 2. «o wielu osobach: zgin¹æ w ogniu; te¿: poparzyæ siê»: jak juz byúo zydow 
pe³na boznica, to zaraz Niemcy podpalili bo¿nicê razem zydami – siê popalili w ogniu 
Klon Szcz, P 5, 52, gaza, to œe popalo lu¬e [o pracy w kopalni] M¹cice Szcz; 3. «o wielu 
roœlinach: zmarnieæ z powodu gor¹ca»: ºisowa, na taºej ro¾i to œe œ×æ ñe lonuje, jak 
pšj¬e súonko to ÷sstko œe popo¾i Kosewo Mr¹g.  KS

popamiêtaæ «na d³ugo zachowaæ w pamiêci (tu jako pogró¿ka)»: popamnêt×sz ty 
jeszcze mnie Tu³awki Olsz, KF.  DK

popamiêtaæ siê «przypomnieæ sobie»: torÀ, my tu ñe kopa¾i, to ja muse œe jus 
popa‹entaæ NiedŸwiedzi Róg Pisz.  KS

popankrutowaæ zob. pobankrutowaæ.
po pañsku zob. pañski.
*poparcelowaæ «podzieliæ na wiele parceli»: noŸine jem poparcelujo i na noŸinaô 

œejo potem Butryny Olsz.  KS
poparcie «zadeklarowane opowiedzenie siê za kimœ»: ma³o mia³em poparca ze 

polskich obywateli Klon Szcz, P 5, 19.  KS
poparowaæ siê (Z) Olsz; «po³¹czyæ siê w pary»: pšydon, pšydonka, co œe poparujo 

i ido za brutkamstfem Gady Olsz.  KS
poparzyæ (lit) W, psn; praet 1sg jem poparzy³ Olsz, cond 2pl byœta poparzyli bl; 

1. «oparzyæ w wielu miejscach» Olsz i bl: ³od tego gor¹cego psieca jem sobzie dycht 
palce poparzu³ Tu³awki Olsz, KF; 2. «doznaæ podra¿nienia skóry w wielu miejscach»: 
jek przyœli przed ¿egáwki, dziad wo³á do baby: – Babo, podnieœ kitel, bo woda. Baba 
podnios³a i poparzu³a sobzie nogi W, Stef OK 40.  KS

I. poparzyæ siê «doznaæ obra¿eñ wskutek poparzenia»: gor¹c× woda mi siê wyla³a 
ji ³od tego siê tak poparzu³am Tu³awki Olsz, KF.  DK
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II. poparzyæ siê «po³¹czyæ siê w pary»: jak œe popaÅy¾i, to ftedy tañec byú Grabowo 
Mr¹g.  KS

I. popaœæ (Z + P) Olsz Szcz Mr¹g Pisz; «trafiæ; napotkaæ kogoœ»: jek œñeræ po-
padúa na ño, fšyscy uæek¾i St Kie³bonki Mr¹g, to jedno mie ratowa³o, ze popad³em 
na dobrego podmoistrzego Klon Szcz, P 5, 13, ü otkúadñica moÅe tyš; jak popad¾i, tak 
mu‡i¾i [odp. na pyt. kwest.] Snopki Pisz.  KS

II. popaœæ (Z) Nidz E³k; «spêdziæ jakiœ czas na pasieniu zwierz¹t»: krowy 
w rozgaræe ôo¼o, drutañi ogro¼one, ºedy majo cas to popaso je Szczecinowo E³k.  KS

popaœæ siê «trafiæ siê»: s krp, no s kubeúka œe poiúo, jak œe popadúo N Wieœ 
Ostródzka, Niemcy siê z tego szmieli i byli gdzie siê popad³o i we agi[t]acy i na zebra-
niach i nawet i na odczytach Klon Szcz, P 5, 40.  KS

*popatrzaæ, popatrzeæ, popatrzyæ (Z + lit) Olsz Nidz E³k Olc; pe³ny wykaz 
form: imp 2sg popatrz Olsz Nidz, praet 1sg popatrza³am Nidz, 3sg popatrzy³ Olc, 3pl 
popatrzyli E³k, fut 3sg popatrzy Olsz; 1. «spojrzeæ, przyjrzeæ siê» Olsz Nidz E³k Olc: 
üuna taka odvaÅna buúa, popatšy bez deºel, su dvanae rejbruf f tam sklepe Butryny 
Olsz, proœiú o smate, ale popatššaúam, to jus jes rozderta p¸eluska Nidzica, ten syn 
pluno³ na te zielazo, bez to on zbada³, cy te zielazo gorunce jest. Ksi¹dz popatrzy³ i mòji: 
„To jes dobre zbadanie” Kowale Oleckie, BWM 140; 2. «zwróciæ na coœ uwagê» Olsz 
Nidz: popatrz jen×, co te szurki wyr×bziaj¹ Tu³awki Olsz, KF.  KS

popatrzenie forma rzeczownikowa czas. *popatrzaæ, popatrzeæ, popatrzyæ Gaw-
liki Wk Gi¿.  KS

popatrzyæ zob. *popatrzaæ.
popaziæ; bêdzie popazione «robi siê wy¿³obienia, rowki»: to tako any œekera – co 

duÅe dury vydúubane, drutem be¬e popaŸune Purda Olsz.  DK
popazorowaæ zob. popazurowaæ. 
popazurowaæ (Z + SWM IX) Olsz; -pazo- Olsz; «spulchniæ glebê kultywato-

rem» Olsz: poštorcovaæ, popazorovaæ, do kartofluf nazat pšeoraæ Butryny Olsz; popa-
zurowany im. bier.: ted na ìosna bañ¬e pobronovana, pokultyvatrovana abo popazu-
rovana, bñ¬e gnuj vÅeŸoni i tedi bendo kartofle sa¼one Ruœ Olsz.  KS

popchn¹æ (Z + lit) OW Szcz Gi¿; 1. «pchaj¹c, przesun¹æ z miejsca» OW: šrm 
to je do dešèu, tak to je zúoÅon, tako loska i drut; jek do gur popônoú na t lo-
sce, to üono œe rosæoçgneúo GryŸliny Olsz, košorem œe popôñe Bredynki Resz, ü po-
pchnij trochê zegier, bo jidzie za póŸno Tu³awki Olsz, KF; 2. «uderzaj¹c potr¹ciæ»: 
jakem ‹aúa œetm lat im ôo¬iúa do škoú, to jena me popôneúa Szczytno; popchniêty 
«przekrzywiony?»: un [o koœciele] buú mocno dawno budowan, a to buú trosecke 
popôñent Rybical Gi¿.  KS

pope³niaæ (lit) W; «dopuszczaæ siê czegoœ z³ego, nagannego»: ale Pavle, 
popeúñam æaški gÅô, bo ñe zemœæam œa nat panam, tilo na úubogam æeœlu N Kaletka 
Olsz, Stef JPW 26.  KS

popêdliwy? zob. popadliwy?
popêdykiel; Gsg -kla; «wahad³o» Wierzbowo E³k, KN I 315; por. pomper-

dykiel.  KS
popêdzaæ (Z) O Szcz; 1. «poganiaæ» Szcz: ôu¾i ôu¾i – popyn¼a œe tak genœi Piwnice 

Wk Szcz; 2. «wprawiaæ w ruch»: t lçºi, co ta ôoôla jo popn¼aúa, bñ¬e 100 metruf 
Maruzek O.  KS
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popêdzanie forma rzeczownikowa czas. popêdzaæ w zn 2: ü oœ s kolanºem, koúo 
i pas do pracy popen¼aña Kowale Oleckie.  KS

popêdziæ «zmusiæ do ruchu w okreœlonym kierunku»: byd³o i konie popêdzili lu-
dzie do tego lasu w doliny kawa³ od publicznej drogi Dywity Olsz, P 4, 1.  KS

popêdziæ siê «o ja³ówce: przejawiæ popêd p³ciowy»: Oj dojæeš n×m, dajæe ‹iseèka 
groôu, Popen¬i wam œe jòlka od roku psn.  KS

popêkaæ (Z + P + lit) OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc, psn; «rozpaœæ siê; pêkn¹æ 
w wielu miejscach (te¿ o naskórku), w znacznej liczbie» Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Olc i bl: 
huknê³a beczka o du¿y kamien tak silnie ¿e obrêcze na niej popêka³y i klepki z niej siê 
rozlecia³y Dywity Olsz, P 4, 17, [len] zamocuny w wo¬e, taºe mocsko, roœæuçgñuny na 
úuÖºe üodlez œe, tak popyçko, take pšen¬una œe pokazujom Zyndaki Mr¹g, ü przen 
muso byæ i taºô durñu÷, co œÀinºi kar‹jo i kruÀºi dojo, bo inacj toby ÷šystºe z gúo-
du popçka¾i Olecko, ~ gwizdawki z drewna zrobione a w nie by³o wpuszczone jedno 
ziarenko grochu, odda³o z niej warcz¹cy g³os, ¿e niemal „uszy” popêka³y Dywity Olsz, 
P 4, 11; popêkany (Z + lit) OW Pisz; «pêkniêty w wielu miejscach»: m skroba¾i úiško 
[kartofle], to rnce b¾i popeçkane aš kre÷ leæaúa Kajkowo O, caúe lep popaçkane 
Sz¹bruk Olsz.  KS

popêkaæ siê (lit) Olsz, psn; «pêkn¹æ w wielu miejscach, popêkaæ»: muri i œæani 
íuš dovno popeçkaúi œa úot staroœæi Sz¹bruk Olsz, KN III 212.  KS

popicie 1. forma rzeczownikowa czas. popiæ: po takem zebranu to by³o do popieca 
piewa, a pozniej wodka Klon Szcz, P 5, 20; 2. «picie: napoje, trunki»: a jak drudzba 
powiedzia³, ¿e jest kuchnia ziemia, to znaci³o, ze siê prosze na szlub i na wesele, ale bez 
jedzienia i popica, to znaci³o, ze s¹ proszeny siê bawiec Klon Szcz, P 5, 65.  JCh, DK

popiæ (Z + lit) O Olsz Nidz Mr¹g Pisz, psn; praet 2pl popiliœta Olsz; «napiæ 
siê, wypiæ pewn¹ iloœæ, zwykle w odniesieniu do alkoholu» Olsz Nidz Mr¹g Pisz i bl: 
pot oknem œÌewaºi ôo¬i¾i i potem by¾i zaproseñi do pokoja i jed¾i, i poÌi¾i Snopki 
Pisz, potm podìecorek, kafy pop¸ijo Myszki Pisz, aleœta sobzie popsili Tu³awki Olsz, 
KF; popiæ w u¿. rzeczownikowym: nalepœi latm Ÿelôm [jom karmæ] i popœiæ ji daæ 
D³u¿ki O, UAM; by³o popite praet z podm. uogóln.: s košèoúa pšijeôa¾i, to tedy búo 
je¼òne, popite i tedy stoúy by¾i povinosone i tedy tam tancy¾i Narty Nidz.  KS

popiæ siê (Z + lit) O Olsz Nidz Gi¿ Pisz, psn; praet 1pl popilim siê Olsz; «o wielu 
osobach: upiæ siê» O Olsz Gi¿ Pisz i bl: jek do mniasta j×d¹ to zawdy siê popsij¹ Tu³awki 
Olsz, KF, na plone tañcova¾i, to œe poÌi¾i, cy stary, cy múody Siedliska Gi¿; popity «pija-
ny»: še mocno zga¼a¾i i do ijatyºi ñe pisúo, ôoæ popite by¾i Narty Nidz.  KS, DK

popiec; praet 1pl jem popiekli; «upiec wiele czegoœ»: ju¿ jem wszystko popsiekli 
na œwiêta Tu³awki Olsz, KF; popieczony im. bier.: ju¿ ci kuchy popsieczone psn IS 
XV-XVI 60.  KS

popiec siê psn; «o znacznej liczbie czegoœ: ulec spieczeniu pod wp³ywem wyso-
kiej temperatury»: Jezioro sie popali³o Ryby sie popiekli Panna m³oda jek jegoda A pan 
m³ody ciep³y psn IS CXXIII 352.  DK

popielak «koñ o maœci przypominaj¹cej popió³»: bŸaúe to œe nazwajo šmle, 
r¼ak – cerwon, šmel, popœelak Kowalik Szcz.  DK

Popielec (Z + lit) Olsz; ogp: zapusty – tš dñi do Popœelca Butryny Olsz.  UDK
popieliæ, popio³æ (Z) O Mr¹g Pisz; pe³ny wykaz form: praet 1sg popio³³am Pisz, 

1pl popio³lim Mr¹g; «odchwaœciæ roœliny uprawne, opieliæ» Mr¹g Pisz: uzem len po-
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p¸oúúa – muŸi – r×s i drugŸi, a uno jesce roœñe Hejdyk Pisz; popielony im. bier.: tak jek 
koÅd popœelune [o kwiatach] D³u¿ki O, UAM.  KS

popielnica «popielnik»: celuœæe to jest pod ¬vrkañi ta popœelñica Szczytno.  DK
popielniczka «popielnik»: drìicºi üot ko¸erta, pop¸elñicka tama to rosta Dryga³y 

Pisz.  DK
popielnik (Z + SWMp) Olsz Nidz Gi¿ Pisz E³k Olc, Szyf ZOW, Kult MW AS; 

1. «miejsce pod paleniskiem, gdzie gromadzi siê popió³» lok. jw.: wsoko ogñisko, 
ñisko – poÌelñik Borawskie Olc, popœuú tam vlatuje, popœelñik Bogaczewo Gi¿; 
2. «Popielec» bl; 3. «podp³omyk» Orzysz Pisz, SWMp 105.  UDK, DK

popie³ zob. popió³.
popieraæ (P) Szcz, psn; 1. «udzielaæ wsparcia, protegowaæ»: bo Niemcy to sie 

tylko starali swojech popierac, [...] jak brak³o fachowca, to wtencas dosta³ Polak pracê 
Klon Szcz, P 5, 19; 2. «pomagaæ wtóruj¹c»: S³ózik zaczyno dyskantam, Wróbel mu 
popsiéro altam psn Stef III 119.  KS

po pierwsze zob. pierwszy.
popijaæ (P + lit) W Szcz, psn; praet 1pl popijalim Olsz; «spêdzaæ czas, pij¹c 

coœ po trochu, zw³aszcza alkohol»: tak sobzie popsijalim ji gad×lim, jek to bu³o za 
naszych d×wnych czasów Tu³awki Olsz, KF, œe¬×ú sperti na úokæaô i popœií×ú goŸ×úka 
W, SWarm 147, podczas obiadu by³o piwo brunatne i bawarskie do œklanek wlewane, ¿e 
goœcie mogli popijaæ przy jedzeniu Dywity Olsz, P 4, 11.  KS, DK

po pijanemu zob. pijany.
popio³ zob. popió³.
popio³æ zob. popieliæ.
popio³ek ekspr «popió³»: ü jeŸdzili wozem po proœbie „z popio³kiem”, a z uzbie-

ranych darów urz¹dzali zabawê w karczmie. Tañce trwa³y zwykle trzy dni przed œrod¹ 
popielcow¹ bl, Kult MW 505.  DK

popio³owaty «przypominaj¹cy barwê popio³u»: šemel – bŸoú, gñady – tak poÌjo-
úo wat N Kaletka Olsz.  DK

popio³owy 1. «o wodzie: zmieszana z popio³em»: œe súusaúo, co vygotovyva¾i 
f popœele, s popœoúovej vody to byúa œ¾izga, popœuú byú vypaÅuny Pogubie Œrednie 
Pisz; 2. «przeznaczony na popió³»: potspod jes ‹ñejsce, g¬e œe popœuú syp¸e, mñejsce 
popœoúowe Gawliki Wk Gi¿; 3. «popielaty, koloru popio³u»: citrònow, aú, poÌoúow 
Kalinowo E³k.  MGK

popió³ (Z + P + lit + Kult MW JW) OWM i bl, psn; -o³ Nidz Gi¿, -e³ Olsz; 
Lsg popiole O; 1. ogp OWM: úok do ogña – pšegarñaæ, koœòr – do wygarñaña weçg¾i 
i poÌoúu Stawiguda Olsz, úak do üogña, œufla do popœoúu Skop Gi¿, ta pšan¼a to muœi 
byæ f popœäle vyvaÅono, œa kúa¬e na elñik Gietrzwa³d Olsz, taºi veçgél, co poÌòú daje, 
to u nas ñezdatny Kowale Oleckie, spa¾iúo œe, tlo garœæ poÌjoúu ostaúa Snopki Pisz, 
ü to ñe¾i taºi koder – smata – pulwer pa¾i¾i s tego, ten pop¸òú muœaú byæ, bo ted jek 
tego pop¸oúu ñe byúo, to ñe zapaluú M¹cice Szcz, ü un potam jak go wŸe¾i ot tyô fraj-
maúruf, to buú spalon na poÌuú  f takam garku buú pšñeœony Wygoda Olsz, te urn 
ñe maôlujo, bo to œ÷anty pop¸uú Zdory Pisz, ü i jak jest sucho, to tylko jest na do³ach 
popszo³ jak m¹ka i jak trafi wiater, to jeden drugigo nie wiedzi, taki jest kurz z tego 
popio³u Klon Szcz, P 5, 29, ü przen Tam wsie, domy, zbo¿a i gumna palili, Poniek¹d 
koœcio³y, w popio³ obrócili psn IS LXIII 169, ~ £on sia deklaruje, Popsio³am sia sypsie, 
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Ale go wydaj¹ Jego chytre œlepsie psn IS XXXIX 158, û dwunastkowy popió³ «popió³ 
(z dwunastu drzew – wg Kolb 604) zbierany od Bo¿ego Narodzenia do Trzech Króli 
(do Nowego Roku?) stosowany jako œrodek zaradczy na choroby, szkodniki itp.» 
bl: bierze siê w tym celu popió³ spalony miêdzy Bo¿ym Narodzeniem i Nowym Rokiem 
(„dwunastkowy popió³”, z 12 dni, tj. od Bo¿ego Narodzenia do Trzech Króli), bo tylko 
taki popió³ skutkowaæ mo¿e bl, Kolb 61; ü popió³ drewnian(n)y, od drewków, z drewna; 
2. «nawóz sztuczny» Szcz Mr¹g E³k Olc Go³d: oŸimk vorane sò, to ted zarò pši¬e ten, 
pop¸oú te bdu spane i ted zto œe b¬e œaúo Go³dap, UAM.  HP

popis (lit) Olsz i bl; «spis»: pod³ug popisu ludnoœci St Kaletka Olsz, Leng 102.  MK
popisaæ (Z + lit) O Olsz Nidz Gi¿, psn; cond 1sg ja by popisa³a Gi¿; «zwróciæ 

siê do kogoœ w jakiejœ sprawie listownie, te¿: napisaæ jedno po drugim»: popœisali do 
biskupa i do úojca œfyntygo, Åebi tyš dopùmùk Br¹swa³d Olsz, KN I 306, jegby tu mñe 
kšvda byúa, to ja by tu pop¸isaúa az do mêsterstfa Mazuchówka Gi¿, pop¸isaú s÷ojy 
zuñe, jek tutaj jest i zeb òna tutaj pšje¸äúa Ryn Gi¿, zara kartºi poÌisaú i zaproœiú 
pokrewnô, znajomô Gardyny Nidz.  MK, DK

poplakowaæ (lit) W; «poplamiæ»: èam znovuí poplakov×úeœ sobŸe úobleka? W, 
SWarm 117.  MK

*poplatowaæ (Z) Mr¹g Pisz; «poprasowaæ»: œe jò [bieliznê] vœeluje i œe urzy, 
pomaçgluje, poplatuje platzrim Maldanin Pisz.  MK

popl¹drowaæ «spl¹drowaæ»: fpšudy jenacj byúo, bo i üogro¼ña, a ¬iœaj fœo 
poplundrova¾i Kwik Pisz.  MK

popl¹taæ a) «spl¹taæ wiele czegoœ»: nie w³aŸ pod krosna, bo mi mnitki popl¹czesz 
Tu³awki Olsz, KF; b) «pom¹ciæ»: vyleæe¾i z rana gejœi, popluntajo jo i voda juš neèsto 
£ugwa³d Olsz; popl¹tany im. bier. w zn a: Åñiva œa latòœ íuš rospoèúi, ale koœba liô×, 
bo Åito poplòntane Pluski Olsz, Stef JPW 15.  MK

popl¹taæ siê (Z + lit) Olsz Pisz, psn; 1. «spl¹taæ siê, pomieszaæ siê» lok. jw. 
i bl: te ñiæe byúy vevlecòne f takò desºe, coby œe ñe poplòntaúo Orzysz Pisz; 2. impers 
«o utracie orientacji»: ju¿ nie ziem, jek tu dali robziæ. Dycht mi siê w g³ozie popl¹ta³o 
Tu³awki Olsz, KF.  MK, DK

popleœæ (Z) Olsz Gi¿ Pisz, psn; «upleœæ wiele czegoœ; spleœæ w warkocze» Olsz Gi¿ 
i bl: mara popleæe koñòm warkoèe Skop Gi¿, koñom gÅywe mara popleæe Unieszewo 
Olsz; popleciony im. bier.: ý to s partu taºe bedò varkoce popleæòne Rostki Pisz.  MK

poplon coll «roœliny wysiewane na polu po ¿niwach»: seradela co jo za poplon 
oú, jako pozñiwne zaœaú Stryjewo Resz.  DK

poplotkowaæ ogp: bzi×³ki lubzi¹ poplotkowaæ Tu³awki Olsz, KF.  MK
pop³aciæ (Z) Olsz Mr¹g Pisz; «zap³aciæ wielu osobom; uiœciæ okreœlone 

nale¿noœci»: buúem badan, zem ñe popúaæuú zaropku tym lu¬om, com iô wyzyskaú 
Miko³ajki Mr¹g, ôturne podatkuf ñe popúaæil i ôture tam jek× ºare mñel zapúaæiæ 
Bia³a Piska, UAM.  MK

pop³akaæ «p³akaæ przez jakiœ czas»: ñô púaæe, ñô popúaæe Turówko O.  MK
pop³akaæ siê (Z) Olsz Gi¿, psn; «rozp³akaæ siê, wzruszyæ siê do ³ez»: patš na 

komñinek, Ÿi¬i tlo gnoæiºi na pate¾i üot kokošºi, popúakaúa œe i wŸoúa gnoæiºi pozbŸeraúa 
Purda Olsz, Anulka panna dosta³a, Z radoœci sia pop³aka³a psn Zient 182.  MK

*pop³akiwaæ «p³akaæ co pewien czas»: ü Oj, czesze, czesze, I tak pop³akuje: Ju¿ 
mne mój Jaszulek, ¯eñcy nie mny³uje psn Stef III 19.  MK
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pop³aŸniak (Z) Szcz, lit bl; «p³aski dach jednospadowy»: œauer do dre÷ – taºi 
popúaŸñak jak byú postaŸon £atana M³ Szcz.  MK

pop³uc? pop³ukaæ (Z + lit) W Mr¹g; praet 1sg pop³ukem Mr¹g, 1pl pop³uka-
lim W; 1. «wypraæ wiele rzeczy» W Mr¹g: tšeba ¬eæi íekoœ úoôaômañæiæ, popúùkaæ 
iam úobleki i poú×taæ W, SWarm 97, púòºaæ; popúòºem brudne wae ¬iœòj Miko³ajki 
Mr¹g; 2. «popiæ po³kniête lekarstwo»: ta medecinka íe gošk×, ale popúùè potam súot-
kam tyíam W, SWarm 117.  MK

pop³yn¹æ (Z) O Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; «p³yn¹c, zmieniæ po³o¿enie, 
oddaliæ siê, odp³yn¹æ, te¿ o wodzie»: i pop³yne³y siwe ³abyndzie po wodzie psn IS VI 
462, ot tgo zaka do tš take glejt i ted bendò te tši glejt tèkañi upœnte, co ñe popúno 
da¾i Zgni³ocha Nidz, mocy¾i go [len] v vode, namocy¾i v baènka, psyúozy¾i fest, coby 
üon lezaú, ñe popúynoú £upki Pisz, ü Moja ³uroda P³ynie jek woda, Co pop³ynó³a A¿ 
do ³ogroda psn Stef I 102, ü przen Ñe dbam na majentºi, añi na paúace, Bo majentek 
súyñe i z vodi popúyñe, A ja œe pozostane pšy moij ¬fcyñe psn, Cnotko moja cnotko, Òeœ 
œe ‹i po¬aúa, Vutko popúyneúaœ A ìetrem œe rozìaúa psn.  MK

popobijaæ «wbiæ g³êbiej wiele czegoœ, bardziej powbijaæ»: ñalej mozna ñuúæ 
i tñej mozna ñuúæ to muœi te k¾iny popobŸijaæ Karwica Pisz.  MK

popodnosiæ «podnosiæ wiele czegoœ»: [len] potym beñ¬e rwany, potym go púasko 
na Ÿem, potym popodnoœiæ i ÷ snopºi po ¬eœiñæ par beñ¬e postaŸuny Lisy Pisz.  MK

popodpisowaæ siê «o wielu osobach: z³o¿yæ podpis»: dru¼y to œe prentko 
popotÌisowa¾i, zaklucy¾i i z gewero, to œe potÌisowa¾i Maldanin Pisz.  MK

po polacku zob. polacki.
po polskiemu, po polsku zob. polski.
popo³udnie ogp: jak s koscio³a pszysli to mêszczyzni ubronie a niewiastki sukienki 

zewlekli a na popo³udnie podlejsze oblekli GryŸliny Olsz, P 3, 5.  DK
po pomacku «bez udzia³u wzroku, po omacku»: markuje g¬e to œe ji¬e po pomac-

ku! mo´i¾im to po æemku jiœæ Sajzy E³k; por. po macku.  AW
po porz¹dku zob. porz¹dek.
popostawiaæ (Z) Mzach Mr¹g Wêg Gi¿, psn; 1. «umieœciæ gdzieœ wiele 

czegoœ»: komòda to inakso, tu mozeæe popostaìaæ fotografije Mazuchówka Gi¿; 
üü «poustawiaæ w okreœlony sposób»: ve snopusºi œe z´uze i poposta´× f taºe ¾aºi 
Jedwabno Nidz; 2. «umocowaæ pionowo wiele przedmiotów»: a tu u nas œiúa taºiô 
kizof popostaŸa¾i So³tmany Wêg; 3. «podaæ do sto³u wiele nape³nionych naczyñ»: 
Ej, ¿eby on siê na rzeczy zna³ I wam te dzbany piwa nala³, Niech je na stó³ popo-
stawia psn, Sien 259; popostawiany (Z) Szcz Mr¹g Gi¿; im. bier.: w zn 1: byn-
do úafº zrobŸune  na to popostaìane [ule] Rybno Mr¹g; üü w zn 1üü Szcz Gi¿: 
æenko zgrabŸòny tak prosto, ale to muœaú sui byæ poposta´any f taºe kopºi Szczyba³y 
Or³owskie Gi¿.  MK, DK

popowieszaæ (Z + P) Olsz Gi¿; cond 3sg by by³ popowiesza³ Olsz; 1. «w odnie-
sieniu do wielu osób: uœmierciæ przez powieszenie» Olsz: przeczuwali ¿e, ta pogro¿ka 
gotów i w czyn obrociæ i ich albo pozabijaæ, lub popowieszaæ Dywity Olsz, P 4, 54; 
2. «wieszaj¹c, umieœciæ gdzieœ, rozwiesiæ»: jek do uœñeñæo to go [p³ótno] na druçg 
popoŸeša¾i Purda Olsz; popowieszony im. bier. w zn 2: rogale b¾i popo‡esane na 
anaô i úsºi by¾i w rogalaô, te úyscycºi i taliÅe S¹dry Gi¿.  MK, DK

po poznañsku zob. poznañski.
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popo¿eraæ «po¿reæ w du¿ej liczbie»: race – kurcaºi ñi popozera¾i Kowalik 
Szcz.  MK

popóŸniej; -é; «po pewnym czasie, trochê póŸniej»: popoŸñi pšiš¾i ¬eci do staršô 
lot, to poš¾i v üuÇbe N Kaletka Olsz.  MGK

popracowaæ (Z + lit) Olsz Pisz; «zaj¹æ siê prac¹ przez jakiœ czas»: ten tr¹caga 
mógby te¿ trochê popracowaæ Tu³awki Olsz, KF.  MK

poprasowaæ (Z + lit) Olsz Gi¿; «uprasowaæ wiele rzeczy»: ja sob´e sama osòbno 
naÅun¼e b´e¾izne, poprasuje Spytkowo Gi¿.  MK

poprawa (Z + lit) Olsz Mr¹g, psn; «zmiana, zw³aszcza w odniesieniu do zacho-
wania na lepsze»: ma ‹i pšyoecaæ poprave, ze ban¬e inakœe Åyæe prova¬iæ Kaletka 
Olsz.  MK

po prawdzie zob. prawda.
poprawiacz «pogrzebacz» Wiœniowo (E³ckie), SWM II s. 82.  MK
poprawiaæ (Z + lit) Olsz Szcz Mwsch i bl, psn; praes 1pl poprawiawa Olsz, fut 

1sg bêdê poprawia³ Olsz, 3pl bêd¹ poprawiali bl, bêd¹ poprawiaæ bl; 1. «umieszczaæ 
na w³aœciwym miejscu» Olsz Szcz i bl: kjem popraŸa kazdy, kto koœerof ñi ma Kipary 
Szcz; 2. «usuwaæ usterki, niedoci¹gniêcia, naprawiaæ» Olsz E³k: ³oni to ju¿ dwa razy 
popr×ziali a jeszcze nie jidzie Tu³awki Olsz, KF; 3. «robiæ coœ powtórnie, by uzyskaæ 
lepszy rezultat» Olc i bl: ‹end¾ica z grupsego a popraŸa œe æer¾icu Kowale Oleckie; 
4. «polepszaæ»: popra´am sob´e nase zæe zafse lzj Bia³a Piska, UAM; poprawiany 
(Z) Mr¹g Gi¿; im. bier. w zn 2: muk súoman popraŸany byæ, g¬e star dek súuñany 
byú Miko³ajki Mr¹g.  MK, DK

poprawiaæ siê (lit) W; 1. impers «o polepszeniu siê stanu zdrowia» W: ³on sia ju¿ 
pu roku lekuje a nic mu siê nie popr×zi× Tu³awki Olsz, KF; 2. «o cz³owieku: zmieniaæ siê 
na lepsze»: mój ch³op×k, co tak siê tr¹c×³, ter× mi siê popr×zi× Tu³awki Olsz, KF.  MK

poprawiæ (Z + lit) OW Pisz i bl; 1. «zrobiæ coœ powtórnie, by uzyskaæ lepszy 
rezultat» O Olsz: jest takò céœlca co œe tag ¬obŸe, dúutm œe popra´i Lipowo O gm. 
Waplewo; 2. «usun¹æ niedoci¹gniêcia, naprawiæ» W: musisz to jen×czy popraziæ, bo 
jeszcze nie jidzie dobrze Tu³awki Olsz, KF; 3. «polepszyæ (te¿ w odniesieniu do samo-
poczucia)» Resz Pisz: b¾i dwoje uboèiô lu¬i, ôæe¾i soe Þæe popraŸiæ Bredynki Resz; 
4. «umieœciæ na w³aœciwym miejscu»: popr×f úorn×tle, bo æi œa cop rozlatuíe W, SWarm 
103; 5. «doprowadziæ do czyjejœ zmiany na lepsze»: Jam stolice swo zostaziu³ W nie-
bzie u Ojca mégo, Abym was wsystkich popraziu³, Z grzéchu wyrwa³ waségo oracja, Ma³ 
III 25.  MK, DK

poprawiæ siê (Z + P + lit) W i bl, psn; fut 1pl poprawiwa siê Olsz, 2pl poprawita 
siê Olsz, imp 2pl poprawta Olsz; 1. «o cz³owieku: zmieniæ siê na lepsze; te¿: zacz¹æ 
robiæ coœ jak nale¿y» Olsz i bl: Ìer÷ša noc da¾i mu kœïškò÷ do èytaño, Åe to œe m×ú 
popra‡iæ Gietrzwa³d Olsz, ty niew×rty szurku, czy ty siê nareszcie poprazisz Tu³awki 
Olsz, KF; 2. «polepszyæ siê; te¿ impers o stanie zdrowia»: i zrazu poprawi³o siê dla niej 
jedzenie, lecz nie na zawsze Dywity Olsz, P 4, 21, poprawi³a sie gospodarka gdy nasta³y 
nawozy stucznie Stryjewo Resz, P 1, 4.  MK

poprawiny (Z) Olsz Pisz, Szyf ZOW II; «powtórne przyjêcie po weselu»: [wese-
le] u nas to jest p¸untek i sobota, potm ñe¬ela to popra´iny Myszki Pisz.  MK

poprawka (Z + lit) Olsz Mr¹g; 1. «powtórne przyjêcie po weselu» Mr¹g: 
brutºe jek wŸ¾i do tgo, co œe wzeñiúa, to tam byúa popra÷ka, Ìjito i zyto Ukta Mr¹g; 
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2. «usuniêcie niedoci¹gniêcia»: ³odniósem ³oblekê krawcoziu do popr×wki, bo niedo-
brze ³uszu³ Tu³awki Olsz, KF.  MK

popr¹g (Z + lit + SWM II) OWM; «pas w uprzê¿y zapinany pod brzuchem 
konia»: popruçk pot kaúdun koñoju Olsztynek O, przyci¹gnij dobrze popr¹g ³od szli, 
coby siê nie ³obluŸni³y Tu³awki Olsz, KF.  MK

poprosiæ (Z + P + lit) WMzach Olc, psn; fut 1pl poprosiwa bl, imp 2pl poproœta 
W; 1. «zwróciæ siê z proœb¹» WMzach Olc i bl: tom jô zaras znalas, im jô poproœiú, 
coby mñe w üu¼be wŸe¾i Jab³onka Nidz, poprosi³em ich a¿eby mog³ u nich kilka dni 
odpocz¹æ Dywity Olsz, P 4, 17; 2. «zwróciæ siê z zaproszeniem, propozycj¹» W Szcz: 
tak pan starosta barzdo przyj¹³ nas i poprosi³ na salê Klon Szcz, P 5, 31, na kmotra 
poproœili vuía z N×gl×t, a na kmoterka æotka z Vir×nt W, SWarm 62.  MK

po prostacku zob. prostacki.
po prostemu, po prostu zob. prosty.
po proszku «prosz¹c o datki (podczas obchodzenia domów w okresie Bo¿ego 

Narodzenia)»: „na Gody” chodzili m³odzi ch³opcy „po prósku” i z tego uzbierali, 
urz¹dzali sobie gdzieœ w cha³upie tañce bl, Kult MW 505.  DK

poprowadziæ (Z + P + SWM X) Mzach Gi¿ Pisz, lit bl, psn; fut 1pl poprowadzim 
Pisz; 1. «prowadz¹c, dojœæ z kimœ lub czymœ do okreœlonego miejsca, zaprowadziæ» 
Mzach Gi¿ Pisz i bl: tn cúoÞek byú ñeÞidòmy, to go p¸ersy ras poprowa¼¾i, a potem 
to sam ôo¬iú bes prowa¼ña Jab³onka Nidz, Go³obiewski pozwoli³ synowi, aby mie po-
prowadziec do granicy Klon Szcz, P 5, 21, poprova¬m krove do bka Pogorzel Wk 
Pisz, ü przen Gdzie mnie ocki poprowadzó, A ludziska chleba dadzó psn Gêb II 38; 
2. «znalaz³szy siê w pierwszej parze korowodu tanecznego, wyznaczaæ kolejnoœæ fi-
gur»: ja, Kuba, poprowadzê poloneza GazOlsz XV 248; 3. «przesun¹æ w odpowied-
nim kierunku»: ´idúañi to jo (chochlê) poprova¬i od dur do dur Orzyny (Ar¿yny) 
Szcz, SWM X s. 57.  KS

popróbowaæ 1. «sprawdziæ»: Lorek poúoÅuú múotek na stròna, abi paŸ¬oram 
poprobovaæ, èi œa íuš úostše viginaúo Sz¹bruk Olsz, KN III 214; 2. «podj¹æ próbê 
wykonania czegoœ»: do tego przêdzenia zbiera³y siê zwykle po uporz¹dkowaniu prac 
domowych coœ o mroku wieczornym, czasem nim œwiat³o zrobiono w izbie, to i tañca 
popróbowa³y St Kaletka Olsz, Leng 88.  MK

poprószyæ (Z + lit) OW Nidz; «obsypaæ, posypaæ; nasypaæ»: nk Ÿnc færaæ, 
a tamte no moÅna poprušæ, take okras to moÅna poprušæ D³u¿ki O, UAM, blaôowe 
kuô, taºe štrejzle na Ÿešôu, taºe zaæereèºi i ted poprušy po Ÿešôu Purda Olsz, œe naskuje 
j×jko, na tfardo œe uvaÅ, poœece i z múod‹i pokšva‹i œe zñes× i tm guœackòm na de-
ske poprusæ Jedwabno Nidz, UAM.  MK

popruæ (Z + lit) W Szcz Mr¹g Gi¿; inf popró³æ Szcz, fut 1sg poporzê Olsz, 
3sg poporze W; «pruj¹c, rozdzieliæ na kawa³ki; te¿: odzyskaæ w³óczkê ze zrobionej 
wczeœniej dzianiny»: ³óna jéch [stare portki] poporze i, co lepsze, weŸnie do ³atów, 
a reszta dá klatnikozi W, Stef OK 6, popròúæ i na œfzo sæ [o Ÿle uszytej sukien-
ce] Lesiny M³ Szcz, poprujê stare pacze ji ³udziejê z ty stary ¿o³ny nowe Tu³awki 
Olsz, KF.  KS

popryskaæ «pryskaj¹c zwil¿yæ, pokropiæ»: trochê jizbê popryska³am, coby siê 
tak nie kurzu³o, jek bêdê zamnieta³a Tu³awki Olsz, KF, ma taºi koder to poprsk×, ma 
w ŸedÅe wode to omoc [o zwil¿aniu wêgla przez kowala] Grabowo Mr¹g.  MK
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popryskaæ siê; praet 2pl popryskaliœta siê; 1. «polaæ siê»: gdzie wyœta siê tak 
popryskali, co m×ta tak¹ mokr¹ ³oblekê Tu³awki Olsz, KF; 2. «opryskaæ, polaæ siê 
nawzajem»: popryska¾i œe wodu, potym z jajkòma [o obchodzeniu Wielkanocy] 
Rogojny Olc.  KS

poprz¹œæ (Z) Olsz, SWM IV; praet 1pl poprzêdlim Olsz; «przerobiæ na przêdzê, 
uprz¹œæ»: no jekem go [len] popšand¾i, to ta pšen¼a biúo vivaÅano f pop¸ele i v vo¬e 
Purda Wk Olsz.  MK

poprzebijaæ; poœw. tylko im. bier.; «przebiæ wiele istot»: popšeijane by¾i Bartki 
Nidz.  MK

poprzechodziæ «przejœæ wielokrotnie, wykonuj¹c coœ»: ü potem tšeba ñaluôno 
podüor÷ko popšeôo¬iæ Zgon Mr¹g.  MK

poprzecinaæ; praet 2pl poprzecinaliœta; «przeci¹æ wiele czegoœ; te¿: przeci¹æ coœ 
w wielu miejscach»: przy psielenu achtujta, cobyœta korzonków nie poprzecinali Tu³awki 
Olsz, KF, to te szurki ze wsi n×ma ten drut ³od ³ogrodu poprzecinali ib.  KS

poprzecinaæ siê «ulec przeciêciu w wielu miejscach»: ten prowozek mi siê ³od 
tech ³ostrech kantów tak poprzecin×³ Tu³awki Olsz, KF.  MK

poprzecz (Z + SWM IX) O Resz M i bl, Kult MW JW, psn; «w kierunku po-
przecznym, prostopad³ym do czegoœ, wszerz» O Resz M i bl: ben¬e œano i za œevñiºem 
œe popšec pobronuje Popowo Salêckie Mr¹g, popšcñak to na kòncaô, to ted popšec 
bêñ¬e orano, bo tam kòñòma ñe mug dòjœæ Szczytno, pêÑta to taºe, co pšdo ñêÑ¼ 
krokf popšec Skop Gi¿, ü xatºa jego byúa ænska, Droèa mu za bar¼o wonsºa, Podúus 
i popšc œe ‹esaú, I na púotaô œe za‡esaú psn; na poprzecz (Z) Szcz Mr¹g Wêg Pisz 
E³k, SWM IX, w poprzecz (Z + SWM IX) O Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz (SWM podaje 
wspóln¹ lokalizacjê: na poprzecz, na poprzek, w poprzek OWMzach Pisz); «ts.»: pši-
kuje – ºedy üoÅe na popšec Zameczek Mr¹g, ºed skura b¬e jinacj pšeÅñnta, tak na 
popšc Åñenta, e ñe udaje zrob´iæ Bzury Pisz, UAM, oraæ f popšc i f podúuz zagòny 
abo üoŸmek Pianki Pisz, potœonek to jest pšbudowan ÷ popšec budnku, to jest g×nek 
Pustniki Mr¹g.  KS

poprzeczak (Z + lit + SWM II, IX) WMzach Wêg Gi¿ Olc; 1. a) «kawa³ek 
pola zaorany w poprzek skib, tzw. uwrocie» lok. jw.: ñe moze tak daleko vjeôaæ – to 
üoÅe f popšec, to popšecak mu´o, to tam tylo ¬eœeñæ, dvanaœæe sºipkòf Kobu³ty Szcz, 
popššc×k pšy dro¼e abo g¬e Skorupki Gi¿, popšyè×k to íe to mñeísce, na ôtùram za-
vr×cali koñe pši úorañu W, SWarm 117; b) «o sposobie bronowania w poprzek skib» 
bl (SWM IX podaje wspóln¹ lokalizacjê: poprzeczak, poprzeczniak O Olsz Nidz Gi¿ 
E³k Olc); 2. «pozioma belka w saniach, na której osadzona jest skrzynia» Kowale 
Oleckie, SWM II s. 57.  MK, DK

poprzeczka (Z + SWM II, IV, IX) Olsz Gi¿ E³k i bl; 1. «poprzeczna beleczka 
w ró¿nych narzêdziach i konstrukcjach»: a) «w przêœlicy» Gi¿: popšeèka f pšnš¾ici 
i ješèe pupºa Krzy¿any Gi¿; b) «w bronie»: popšycºi b¾i i te zŸonza¾i i zaúozy¾i i üon tak 
æëÖgnoú i bronowaú Gawliki Wk Gi¿; c) «w saniach lub wozie» Olsz E³k; 2. «kawa³ek 
pola zaorany w poprzek skib, tzw. uwrocie» bl, SWM IX s. 75.  MK

poprzeczni, poprzeczny (Z + lit + SWM II, IV, IX) O Olsz M; -ni O, -ny O Olsz 
M, SWM-y uogólniaj¹ postaæ literack¹; «ci¹gn¹cy siê, umocowany w poprzek, pro-
stopadle do czegoœ»: úata abo ¾ist÷a popšeèña Ulnowo O, [o ko³owrotku] ñisko tret, 
tši noèi ma i dìe popšecne, a potem koúko, co tak ôo¬i M¹cice Szcz, parsk, duú vkopœe 
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œe i poúoŸi taºi baúek na podúus, a potem na ten baúek œe poúoz popšecne [-c-, sic!] 
taºe zebra O, PorJ 62, 249.  DK

poprzecznia (SWM IX) O Szcz E³k Olc; «kawa³ek pola zaorany w poprzek skib, 
tzw. uwrocie».  MK

poprzeczniak (Z + lit + SWM II, IX) OWM i bl; 1. a) «kawa³ek pola zaorany 
w poprzek skib, tzw. uwrocie» OWM: popšcñak to na kòncaô, to ted popšec bêñ¬e 
orano, bo tam kòñòma ñe mug dòjœæ Szczytno, toæ to tak, to œe nazva popšecñ×k, to 
fšeñ¬e, c kole droèi, c kole lassa Nida Mr¹g; b) «o sposobie bronowania w poprzek 
skib» bl (SWM IX podaje wspóln¹ lokalizacjê: poprzeczak, poprzeczniak O Olsz Nidz 
Gi¿ E³k Olc); 2. «poprzeczna listwa, belka w ró¿nych zastosowaniach»: popšecnak to 
së f púoæe te baúºi popšecne, v bròñe ts Kobu³ty Szcz.  MK, KS

poprzecznie (Z + SWM IX) Gi¿ Olc; «w poprzek skib»: a) «o kierunku bro-
nowania» Gi¿: zvkle œe bronuje najpœrf popšecñe, a potem vzdúus Skorupki Gi¿; 
b) «o kierunku orania» Olecko, SWM IX s. 68.  KS

poprzecznik (Z) Wêg, Kult MW JW; 1. «poprzeczna listwa, belka w ró¿nych 
zastosowaniach» Wêg i bl: na popšec to popšcñik [odp. na pyt. o po³¹czenie r¹czek 
p³uga] So³tmany Wêg; 2. «kawa³ek pola zaorany w poprzek skib, tzw. uwrocie» bl, 
Kult MW 191.  MK

poprzeczny zob. poprzeczni.
poprzeczowaæ «pobronowaæ w poprzek skib, te¿ ndk.?»: podúuÅuje e i po-

pšecuje e, jak œewarko to letºemi brona‹i pšeæoçgñente So³tmany Wêg, dúuzowaæ, 
popšecowaæ, brònujo as jek zaœane Snopki Pisz.  JS

poprzeczyæ «pobronowaæ w poprzek skib»: jak œevaè skoñèiú œaæ to pobronovaú 
i popšeèiú GryŸliny Olsz.  MK

poprzedaæ; poœw. tylko im. bier.; «sprzedaæ wiele czegoœ, posprzedawaæ»: jeŸora 
by¾i popšedane do Åyndu Cybulki Gi¿.  MK

poprzedawaæ (Z + lit) Olsz Mzach Pisz; «sprzedaæ wiele czegoœ, posprzedawaæ; 
te¿: sprzedaæ wszystko, wyprzedaæ»: jak nastaúy mejerñe, to tedy te ofce popšedava¾i, 
vole¾i ìjency krovuf timaæ Kot Nidz, poprzedaw×³, co mn×³ ji wyjech×³ Tu³awki Olsz, 
KF, ü do ñasta povyvoŸi¾i, popšedava¾i na vòtke, popœepœija¾i £atana M³ Szcz.  MK

poprzedni (Z) Gi¿; ogp: mi muœelm rolñikum jiô dúuk u nas štrôova, bes to ja 
straæuú te popšedñe p¸eñon¼e Ryn Gi¿.  KS

poprzegrodziæ; poœw. tylko im. bier.; «przegrodziæ w wielu miejscach?»: kripa co 
tak popšegr×¼uno Olecko.  MK

poprzek (Z + lit + SWM IX, SWMc) OWMzach Mr¹g Pisz Olc, psn; (SWM 
IX podaje wspóln¹ lokalizacjê: na poprzecz, na poprzek, w poprzek OWMzach Pisz); 
«w kierunku poprzecznym, prostopad³ym do czegoœ, wszerz» OW Nidz Mr¹g Pisz 
i bl: pšet zaœañem popšek i podúuš muœi zabronovaæ Tuchlin Pisz, šolunek, opšolowa-
ne deska‹i a potem popšek úatºi poúoÅone i deku÷ka Gietrzwa³d Olsz; na poprzek 
(Z + SWMc) O Olsz Mzach, SWM IX; 1. «wszerz, w kierunku szerokoœci» O Olsz 
Nidz i bl: na popšk zabronowaæ Bukwa³d Olsz, baúºi to musom byæ na popšk i na 
podúus [-s, sic!] Lipowo O gm. Waplewo; 2. «na opak, na przekór, nie tak jak nale¿y» 
OMzach: muj staršy syn to œe ôæaú po polsku nauèyæ, ale on mu tak muìiú na popšek, 
tak faúšyìe Grabin O; w poprzek (Z + SWM IX) OW Szcz Mr¹g Pisz Olc i bl, psn; 
«wszerz, w kierunku szerokoœci»: f popšek to je ne dobÅe pobrònovane, a f podúus to 



244 poprzekowaæ

tylo podúuzovane, to vedúuk tego, co Ÿe¾isko zèiñe Kobu³ty Szcz, to co f popšek to baúºi, 
a desºi to puúap Mycyny O.  KS

poprzekowaæ (Z + lit + SWM IX, Kult MW JW) OWM; «zabronowaæ pole w po-
przek skib, zw³aszcza po zasiewie» OWM: pšet œevem œe dúuzuje, a po zaœeŸe œe popšykuje 
Kot Nidz, pšet œevem mašino to tšeba popšekovaæ, ¸iba kto reçkom eje, to ftedy ñe popše-
kovuje Burd¹g Nidz; poprzekowano z podm. uogóln. (Z + Kult MW JW) Mzach Wêg 
Gi¿; praet bez s³p. Wêg Gi¿: podúuÅovaæ, a po œìe popškovanò Spytkowo Gi¿, napšut 
be¬e podúuzowano, potem zaœano i be¬e znu÷ popšekowano Fr¹knowo Nidz.  MK

poprzekowanie (Z + SWM IX, Kult MW JW) Olsz Mzach Pisz; 1. «bronowanie 
pola w poprzek skib» lok. jw.: Ìerf œe podúuzovaúo, po zaœeìe pššekovaæ, popššykovañe 
Wiartel Pisz; 2. «orka w poprzek pola» pow. Pisz, Kult MW 191.  MK

*poprzekowywaæ «bronowaæ pole w poprzek skib»: pšet œevem mašino to tšeba 
popšekovaæ, ¸iba kto reçkom eje, to ftedy ñe popšekovuje Burd¹g Nidz.  MK

poprzekr¹caæ zob. poprzekrêcaæ.
poprzekrêcaæ (Z + lit) Olsz Gi¿; tylko -kr¹-; «przewi¹zaæ jedno po drugim, okrêca-

j¹c czymœ, poprzeplataæ»: íek napšendli, to zmotali na motoŸidle, f pasma popšekrùn cali 
provuskem, viv×Åali ta pšen¼a i úusušili Br¹swa³d Olsz, KN III 211.  KS, DK

poprzelatywaæ «o wielu owadach: przelecieæ w inne miejsce»: kakalaºi – 
popšelativa¾i kakalaºi, co as m radi ñe búo Wielbark Szcz.  MK

poprzenosiæ «przenieœæ wiele rzeczy»: i meble musielim ze stodo³y po przenosiæ 
do izbów w tê mokroœæ Dywity Olsz, P 4, 32.  MK

poprzepadaæ (Z) Resz Pisz; «o wielu zwierzêtach: wygin¹æ, znikn¹æ»: na œ¾imaºi 
to œe sÌe kañit mñelòn, to jest súòn, ot tego popšepadajò Bredynki Resz.  MK

poprzepijaæ «o wielu osobach: roztrwoniæ coœ doszczêtnie na pijañstwo»: do 
ñasta povyvoŸil, popšedava¾i na vòtke, popœepœija¾i £atana M³ Szcz, pššut to grunta 
popššeÌija¾i, popšezyra¾i Dobry Lasek Mr¹g.  MK

poprzepi³owaæ «przepi³owaæ wiele czegoœ»: taºi starušek ‹i pomuk pšepœiúovaæ 
to grupše [drewno], a to tñejše samam popšepœiúovaúa D³u¿ki O, UAM.  MK

poprzerastaæ «zostaæ przeroœniêtym czymœ w wielu miejscach»: potm [len] 
vyvlc i rosæòçgnuæ a tam na smuk, coby trav× ñe popšerasta¾i Pogorzel Wk Pisz.  DK

poprzerzynaæ «przeci¹æ w wielu miejscach, poprzecinaæ» Karwica Pisz.  MK
poprzesadzaæ; poprzesadzano «przesadzono jedno po drugim»: flancovano, 

popšesa¼ano; ºej ôce v druèe ñejsce to muœi pšeflancovaæ po jednm Szczytno.  MK
poprzestaæ (Z + lit) Pisz; «powstrzymaæ siê od czegoœ, przestaæ»: popšestañ 

púakaæ, tego ñe dostòmÌis, ale j× æi d×m tšy Ÿ×rka i opsa¬is na moèiúe ojcowo Jagodne 
Pisz.  MK

poprzetykaæ «przetkaæ, przepleœæ wiele czegoœ w wielu miejscach»: štaôet, 
pleæonºi – te œe tak z gaúenŸi popetka Bredynki Resz.  MK

poprzewalaæ «zburzyæ wiele czegoœ, porozwalaæ»: ìater to ñe taºi ostry, a ôôuú to 
aš šèepy povy¬ir×ú i budynºi popševalaú Szyldak O.  DK

poprzew³óczyæ siê «o wielu osobach: upodobniæ siê strojem do kogoœ innego, 
poprzebieraæ siê»: oñi œe popšewúucy¾i, pomaskowane M¹cice Szcz.  MK

poprzewracaæ (Z + SDGW) Szcz Gi¿ Olc; «w odniesieniu do susz¹cego siê sia-
na: odwróciæ na drug¹ stronê» Szcz Olc; poprzewracany przen «poprzekszta³cany»: 
mazurska gotka to zavd búa taka popševrocana S¹dry Gi¿.  AW
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poprze¿eraæ pejor «o wielu osobach: roztrwoniæ coœ doszczêtnie na jedzenie»: 
pššut to grunta popššeÌija¾i, popšezyra¾i Dobry Lasek Mr¹g.  MK

poprzybaczaæ «poprzypominaæ sobie»: ted bedo ñiæaçºi i ted f púoôe pš¬e i ted 
œe zatce; ja u‹eje, ale ñe moèe popšbacaæ oftô £ajs Nidz.  MK

poprzybijaæ (Z) O Resz Gi¿ Pisz E³k, lit bl; «przybiæ wiele czegoœ»: tšeba legatuf 
popšyijaæ, úatºi, súoma Wiœniowo E³ckie; poprzybijany (Z) O Resz Gi¿ Pisz, lit bl; im. 
bier.: puúap – pido boúºi, do t¾ boúku÷ pdo úat popbŸijane Rzeck Resz.  MK

poprzychodziæ «o wielu osobach: przybyæ, pojawiæ siê gdzieœ»: ju¿ wszyscy po-
przychodzili. Mo¿ewa zacz¹æ Tu³awki Olsz, KF, b¾i tu lu¬e nase, popšyôo¬i¾i od wojny 
Szczyba³y Or³owskie Gi¿, ü ÷œo búo po ñeñecku g×dane, jek Polsºe popšiôo¬il do 
ñewol, to œe wüucl Szymonki Gi¿.  DK

poprzycinaæ «przyci¹æ wiele czegoœ»: to ta Ÿm bñ¬e ¾akovano, to te Ÿe¾isko œe 
troôe popšæina Szczytno.  MK

poprzyje¿d¿aæ (Z + P) O Olsz; «o wielu osobach (przyjezdnych lub przyby-
szach): zjechaæ siê»: a w niedziela poprzyje¿d¿ali wuje i ciotki z dzieciamy na bryczkach 
bez resorków Dywity Olsz, P 4, 10, sagan to do e¾izny, a my to muìi¾im koæuú, a te, 
kture popšyjeÅÇa¾i muìo bak Tyrowo O.  DK

poprzykrêcaæ; poœw. tylko im. bier.; «przykrêciæ w wielu miejscach»: bròna, 
zmby to taºeñi œrubañi popšykrncane Tuchlin Pisz, ý aksfuter – co ta üoœ f tm futše 
lez, to ted tñi tradrnkañi bêñ¬e popškrêÑcano Szczytno.  MK

poprzykrywaæ «u¿yæ wiele czegoœ do przykrycia»: p¾itañi œe popšikrwa i cisto 
Szczyba³y Or³owskie Gi¿.  AW

poprzynosiæ «przynieœæ wiele czegoœ»: ruscºi popšnoso ted w wode, to œe rozŸino 
D¹brówka Pisz.  AW

poprzyrzynaæ «przyci¹æ, przykroiæ wiele czegoœ»: tam druèe main te skurºi popš-
 nal, te skurºi œe pospoúu æuçgñe rçku i tn opsac jus jest Bzury Pisz, UAM.  AW

poprzysadzaæ; poœw. tylko im. bier.; «osadziæ, umocowaæ wiele czegoœ»: vaèa 
i na tu vaèe ôaºi popšisa¼ane, co orck mozno na ten ôak zaúoŸiæ i koñ moze æoçgnoæ 
Hejdyk Pisz.  AW

poprzyszywaæ (Z) Olsz; «przyszyæ wiele czegoœ»: te skury popšyšywaú, ale ñe na 
ten što÷, tylko do ta panna [o manekinie] Unieszewo Olsz.  AW

poprzywi¹zywaæ (Z) Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz; -wiêz- Szcz; «wi¹¿¹c, przymocowaæ 
w wielu miejscach»: to taºi jest waúek napšut, ted konce so ºele tego waúka, ted ta 
osnowa œa popšyŸojzuje Purda Olsz; poprzywi¹zywany (Z) Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz; im. 
bier.: i klepa jest ts, to taºi prowòs jest i na ñem taºe klepk so popšyŸïÑzwane, co 
tmajo Szczytno, ý te scyæ×nºi to su tlo do parad, bo ta tšæina do tyô úatuf ben¬e 
drutañi abo tššæinu popšŸonzyvana Wejsuny Pisz.  AW

poprzywiêzywaæ zob. poprzywi¹zywaæ.
popsowaæ (Z + lit) OW Pisz; «popsuæ, zepsuæ» W, SWarm 117; popsowany (Z) 

O Olsz Pisz; Nsg n -o Pisz; «uszkodzony»: troôe byú popsovany ten dom jek my tu 
pšiš¾i, to go ušykova¾i, pšyšet muroš i ušykov×ú Purda Olsz.  MK

popsowaæ siê 1. «popsuæ siê, zepsuæ siê»: tak œe ta plumpa popsovaúa, to ino 
tak æšpom kubeúºem Lipowo O gm. Waplewo, ten zwun stoi i ñiôt ñe ¼wuñi, jek œe 
jeden popsowaú, teras ten zwun mñili Stryjewo Resz; 2. «zmieniæ siê na gorsze»: jak 
œe teras narut popsowaú, to Pam Buk go beñ¬e inacyú Dobry Lasek Mr¹g; 3. impers 
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«o pogorszeniu siê sytuacji»: po voíñe to œa i s kraŸestfam popsovaúo Naglady Olsz, 
Stef JPW 6.  MK, KS

popsuæ (Z + lit) O Olsz Szcz Gi¿ Pisz; «zepsuæ, uszkodziæ»: chto to ko³ko 
(ko³owrotek) popsu³? Tu³awki Olsz, KF; popsuty (Z + lit) O Olsz Szcz Gi¿ Pisz; 
Nsg n -e O; «uszkodzony»: to dva taºe kañeñe i taºi ºij fest zrobŸono u gury, krenæi¾im, 
krenæi¾im i moçka leæaúa, múny by¾i popsute Kwik Pisz, jak jemu na gúowe padaúo, 
tak jus i mñe, bo to búa ôata popsuta Gi¿ycko.  MK

popsuæ siê (Z + lit) O Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc; 1. «ulec uszkodzeniu, zepsuæ 
siê; te¿: ulec wyniszczeniu» lok. jw.: zurafœ œe popsuú, to zuraœ byú naÅon¼ony Olecko, 
ja ñe pœeke v ñim, bo œe popsuú Strzelniki Pisz, jek majo ÷sôo¬iæ, bendo pobronowane, 
cob Ÿe¾isko œe popsuúo potem Kowalik Szcz; 2. «zmieniæ siê na gorsze»: i te kœn¼e 
œe popsu¾i Œwiêtajny O; 3. «straciæ na jakoœci, zmarnieæ»: tera œe úoçºi cale popsuúy, 
nawozò÷ ñi ma, kupœiæ ñiôt ñe re¬i M¹cice Szcz.  MK, KS

popuchaæ (Z + P + lit) Resz Gi¿ Olc; 1. «pow¹chaæ» Resz Gi¿: teras vŸòú to 
ruÅe popuôoú i vetônoú f ºešeñ Bredynki Resz; 2. «poczuæ wêchem, wyw¹chaæ»: rektor 
popucha³ ¿e Julius i ja pilim gorza³kê G¹ski Olc, P 6, 3.  MK, DK

popuch³y «spuchniêty, obrzmia³y»: byú taºi pobÞity, popuôúy, taºi napuôúy 
£ugwa³d Olsz.  MK

I. popuchn¹æ; poœw. tylko im. bier.; «o paru czêœciach cia³a: spuchn¹æ, 
obrzmieæ»: rence to mnia³em popuchniête od szorowania starych koto³ow Klon 
Szcz, P 5, 10.  MK

II. popuchn¹æ «pow¹chaæ»: popuôñií te kœ×tki, taki maíù súotki zapaô W, SWarm 
117.  MK

popudrowaæ «w odniesieniu do skóry: posypaæ pudrem»: popudrowa³am ty ma³y 
brzuszek, bo m× takie ma³e chrostki Tu³awki Olsz, KF.  MK

popudrowaæ siê «pokryæ sobie twarz pudrem»: popudrowa³a siê kruszynkê, coby 
lepszy wygl¹daæ Tu³awki Olsz, KF.  MK

popujkaæ «do dziecka: pog³askaæ po twarzy (obj. KF)»: popujk×j dziadziê Tu³awki 
Olsz, KF.  MK

popuszczaæ (Z + P + lit) O Olsz Mr¹g; 1. «wydaæ wiele nowych pêdów lub 
liœci; te¿ ndk.?» lok jw.: otnoèi popuscaúo te dÅevko Œwiêtajny O, añelsºe dÅevo – 
na Ÿišñi taºe ¾istºi ted popušèa Grabowo Mr¹g; 2. «stopniowo zmniejszaæ napiêcie 
czegoœ»: ruba i kššš, šruba i¬e f tn kššiš, co muk tn šnur æaœñi i luŸni popušèaæ 
N Wieœ Ostródzka, tedi úuœòñ¬e íena kobŸta do ti úosnovi, tšim× reçkòma za úosnove 
i pomaúu popušè× Br¹swa³d Olsz, Stef JPW 48.  MK

popuœciæ 1. «nieco zmniejszyæ napiêcie czegoœ, poluzowaæ»: ten oèer púywaú 
dokoúa, tak lejc popuœæiú Nataæ Wk Nidz; 2. przen «zmniejszyæ wymagania wobec 
kogoœ, pofolgowaæ»: ja za caúy œfat œe modle – múode to sob¸e popuœæi¾i Ga³kowo 
Mr¹g.  KS

popuziaæ «do dziecka: pog³askaæ»: Ÿi¬iš Antùœek púaèe, pšeproœ go i popuŸ×í po 
gúùfce W, SWarm 117.  MK

popychaæ (Z + lit + SWMsd) O Olsz Szcz Gi¿ i bl, psn; 1. «pchaj¹c, przesuwaæ 
lub wprawiaæ w ruch» O Olsz Szcz Gi¿: f stoúku ¬ecko lataúo, [bo] stoúek poÌiôaæ 
mozna M¹cice Szcz, SWMsd 37, raçko popyô×ú i šúo; do snowaño sò ee goŸ¬e do 
natkaño Sz¹bruk Olsz, ‡osúo to tlo w reçku œa ma i œa popôa Purda Olsz; 2. «lekko 
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uderzaj¹c, potr¹caæ» Olsz i bl: co ty mnie tak popych×sz? Tu³awki Olsz, KF, ü przen 
GoÅaúka mñe popôaúa, Ñeryôúo kreçg mñe zúamaúa psn; 3. «pobudzaæ do czegoœ, 
wywo³ywaæ coœ u kogoœ»: znów usi³uj¹ nas bziedny ludek popychaæ do szaleñstwa bl, 
KN IV 296; popychany (Z) O Szcz; im. bier. w zn 1: ý i bñ¬e tn druzek takñi 
v´ideúkañi popôany Malinowo O.  MK, KS

popychaæ siê (Z) Olsz Nidz; «odpychaæ siê»: pacuny, co tak iô moze zaôakowaæ 
i tak razem, a ‡osúo co œe tak sam muœi popyôaæ £ajs Nidz.  MK

popychad³o pejor «cz³owiek bezwolny, niesamodzielny»: z ciebzie to ta-
kie popychad³o, robzi¹ z tob¹, co chc¹ Tu³awki Olsz, KF, nie chc¹c byæ polakiem 
popychad³em a bêd¹c zgrabnem i g³owa pojêtna maj¹c do instrukcyi, by³em pierwszem 
¿o³nierzem w kompanji Dywity Olsz, P 4, 24.  MK

popycha³ «³ajdak, w³óczêga» bl, Wis³a III 89.  MK
popychanie (Z) O Olsz; forma rzeczownikowa czas. popychaæ w zn 1: Ÿosúo ts 

do popyôano tgo bata Gady Olsz.  MK
popychel «³ajdak, w³óczêga» bl, Wis³a III 89.  MK
popylaæ «o dziecku: posiusiaæ»: popilaæ Sz¹bruk Olsz. (Nm gw. pillen).  MK
popylaæ siê (Z + lit) W; «zwykle o dziecku: posiusiaæ siê»: popil×ú œa v úoÅu 

[o starszym ch³opcu] W, JP LIII 50.  MK
Popyla³ «rodzaj przezwiska»: popil×ú W, JP LIII 50.  KS
popytlowaæ «spytlowaæ jedno po drugim?» Kowale Oleckie.  KS
popyzaæ «o dziecku: posiusiaæ, pomoczyæ (obj. SWarm)»: Frùncek popiz×ú 

porteèki W, SWarm 117. (Nm pissen).  MK
popyzaæ siê «o dziecku: posiusiaæ siê, pomoczyæ siê (obj. SWarm)»: èamu œa 

znovuí v úoÅu popiz×úeœ, na drugyr×s dostañeš smari W, SWarm 117.  MK
por? bot. ogp: jo latoœ tam pora fsa¬úa Butryny Olsz.  AW
pora (Z + P + lit + SWM VI) O Olsz M, psn; 1. zwykle z przydawk¹ «czas, 

w którym coœ jest wykonane lub coœ siê dzieje, okres» Olsz M i bl: s pocuntku na 
ºäräô letnò porò, a Ÿimowò poro na sankaô æòçgneúa Ryn Gi¿, pu¬m do œana, œanowa 
pora i Ÿñiwowa pora Bogacko Gi¿, nocno poro go [konia] wkrad¾i Bukwa³d Olsz, 
Jakuba to pora luba ¯niwo w pobli¿u, Snop chce do chy¿u Kal 1892, 13, û obiadowa 
pora «œrodek dnia, po³udnie» Nida Mr¹g, SWM VI s. 33; ü pora nocna, poranna, wie-
czorna, ~ latowa, letnia, wiosnowa, wioœniowa, zimowa; 2. «odpowiedni czas; termin, 
okreœlona chwila» O Olsz Mzach Gi¿ E³k Olc i bl: œecñe, to pora na zñiwa Bogacko 
Gi¿, Ona mi tu pisze – ¿e jest bardzo chora, Zebym j¹ odwiedzi³ – póki jeszcze pora psn 
IS XXVII 99, i nam wsystkim przyydzie pora, w któréj zabrzmi: Uch¹dŸ z dwora Kal 
1892, 18, uèekú skoro s tej kuŸñi i ot tej pory zaden djabeú ñe œe pokazaú f kuŸñi Kowale 
Oleckie.  AW, DK

porabiaæ (lit) W; «mieæ jakieœ zajêcie; robiæ coœ»: co ty dzisi×j por×bi×sz, mo¿ebym 
w kasztel×na zagrali? Tu³awki Olsz, KF.  UDK

porabowaæ «o wielu osobach: rozkraœæ, zrabowaæ»: porabowa¾i rešte Purda 
Olsz.  AW

porachowaæ (Z + lit) W Szcz Mr¹g, psn; praet 1pl porachowalim Szcz; «policzyæ, 
podsumowaæ» W Szcz Mr¹g i bl: kopa to so tššy ô×k – to zestaŸal ôak a potem ôo¬i¾i 
i ¾icyl ô×k – to tyle i tyle kopòf poraôovalm – to jus Ÿe¬aú cy Ÿencj, cy ñe Kobu³ty Szcz, 
porachuj, czy s¹ wszystkie gesi Tu³awki Olsz, KF, ted jek púai, ted una poraôowaúa 
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tle  tle, a un tle  tle Szestno Mr¹g, ü gòspodaš, mòŸuú üoæec, mñaú tyle pšèoúòf, co 
sto ñe poraôuje Radosty Olsz; porachowany (Z) Olsz; Nsg n -e; im. bier.: poraôowane 
je, ale ja ješèe ñe snowaúa Unieszewo Olsz.  AW

porachowaæ siê; fut 1pl porachujewa siê; «uregulowaæ z kimœ rachunki, rozliczyæ 
siê»: porachowaæ siê; za moj¹ robotê to potem siê porachujewa Tu³awki Olsz, KF.  AW

porachunek (lit) W; «zaleg³a odp³ata za doznan¹ krzywdê»: ³on z niem m× jesz-
cze stare porachunki Tu³awki Olsz, KF.  AW

poraczaæ (lit) W, psn; 1. «czêstowaæ, raczyæ» W i bl: Wy, panozie m³odzi I wama 
sie tak godzi, Panny druhny poracaæ oracja, Ma³ III 131; 2. «popêdzaæ, przynaglaæ» 
W i bl: Krowy ³usta³y i z mniejsca ani ruch, choca¿ jéch poráczá³ batogam W, Stef 
OK 22.  AW, DK

poraczaæ siê psn; «czêstowaæ siê»: Ucciwe i s³awetne pañstwo Poracajcie sie œniele, 
Bo my wsyscy przyjaciele oracja, Ma³ III 131.  AW

poraczyæ (lit) W i bl, psn; 1. «poczêstowaæ, uraczyæ» W i bl: ¬iœ pšiíeô×ú I×nek 
z Uupstiôa; por×èuúam go íeènicù i kiliškam goÅ×úki W, SWarm 118, Panno brutko, po 
trosce Poracz, panna, mi³e goœcie oracja, Kolb 120; 2. «przynagliæ, popêdziæ»: por×è 
šurkùf do roboti, ñeô pšin×ímñi podvùÅe dobÅe spšùntnù W, SWarm 117.  DK

*poraæ «robiæ (obj. autora)»: przs. pies a szurek – szczeka i ucieka a swoje porze 
W, Bar 136.  AW

porada (Z + lit) OW Gi¿ Pisz; -re- lok. jw.; «rada, sposób na rozwi¹zanie 
problemu; te¿ o œrodku zaradczym, lekarstwie»: ôo¬ili lu¬e na poredi do mòndrô 
bŸ×úkòf do Pasima Sprêcowo Olsz, Stef JPW 79, zdarzy sia w rodzinie ³upádek – ju¿ 
do miejscowego ³o poreda i ³o pomoc W, Bar 66, ü jak [zielsko] wŸñi¬e, to ju porad 
ñi ma Rzeck Resz.  AW, DK

poradliæ (Z + SWM IX) Mzach; tylko -re-; inf -éæ Szcz; «obsypaæ ziemi¹ rzêdy 
ziemniaków lub buraków za pomoc¹ rad³a»: poredlæ to je te kartofle zakryæ redúem 
Kobu³ty Szcz.  KS

porad³owaæ (Z + SWM IX) Olsz Szcz Mr¹g; -re- lok. jw.; «poradliæ» Olsz Szcz: re-
dúo, karto÷le poredúowaæ Wipsowo Olsz; porad³owany (Z) Olsz Mr¹g; im. bier.: potem 
pši¬e redúo to Ÿeñ obgarñe taºeñi skšidúoma, so poredúowane Pustniki Mr¹g.  AW, KS

poradowaæ siê (Z + lit) W Pisz; «spêdziæ jakiœ czas wesel¹c siê; byæ bardzo za-
dowolonym»: jak Ñikoúaj poset, œe fšyscy poradova¾i Myszki Pisz.  AW

poradzaæ «doradzaæ? wykazywaæ siê zaradnoœci¹?»: wszyscy poradzamy sobie i pra-
cujem na naszych glebach aby rok od roku ¿niwa lepœe by³y Stryjewo Resz, P 1, 8.  DK

poradziæ (Z + P + lit) W Nidz Gi¿ E³k Olc i bl, psn; -re- W Nidz Gi¿ E³k i bl; 
inf -éæ Olsz, fut 1pl poredzim Gi¿; 1. «doradziæ; radz¹c, pomóc w rozwi¹zaniu pro-
blemu» W Nidz Gi¿ E³k i bl: pore¬uú mi, Åebiô tygo grùnštika ñe kupœuú W, SWarm 
118, Do Westfal jechaæ nie ka¿eta, do Polski tak¿e nie, to kto nama teraz poradzi, 
kto dopomo¿e? GazOlsz XV 97, ale æi tš íem ñic pore¬iæ ñi mogli Sprêcowo Olsz, 
Stef JPW 79; 2. «uporaæ siê, byæ w stanie coœ zrobiæ, daæ sobie radê» W i bl: a te-
ros ñe moÅeva sob´e ñic pore¬iæ, bo juÅbm davno mne¾i kona, ale ñi mova ºen go 
postaìiæ Radosty Olsz, UAM, I siekier¹ nie poradzi, We ³bach bowiem mocno siedzi 
Kal 1892, 9, ü w pyt. retorycznym wyra¿aj¹cym bezradnoœæ to lichy zarobek, ale co 
poredziæ W, Bar 84; 3. «udŸwign¹æ»: a) «w odniesieniu do ciê¿aru: zdo³aæ podnieœæ» 
W: i tak duÅo nazbÅrali, Åe šrotka ne mogúa poreÇè Leszno Olsz, Stef JPW 70; 
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b) przen «w odniesieniu do trudnej sytuacji: podo³aæ, sprostaæ czemuœ»: tyô podatkuf 
ñe pore¼o gospodaÅe, koÅdemu rence üopadajo; zapevne, Åe davaæ podatºi, ale ñe taºe 
sroèe Sprêcowo Olsz; 4. «pokonaæ kogoœ» W i bl: tam jes smok ze dwanostoma úba-
‹i, tego ñiôt ñe pore¬i Pokrzywy Olsz; 5. «zdo³aæ, potrafiæ» W Olc: wszystko dobrze, 
³ojczulku, tylo nie poredza wszystkiego zjeœæ, co my dajó W, Stef OK 137.  DK

poradziæ siê (P + lit) W Szcz; -re- W; ogp: s×m nie ziem, jek zrobziæ; muszê siê 
jeszcze brata poredziæ Tu³awki Olsz, KF.  UDK

poraflowaæ (Z) Mr¹g Pisz, SWM IV; «w odniesieniu do lnu: pozbawiæ g³ówek 
podczas obróbki za pomoc¹ specjalnego narzêdzia»: jek go porafluje, to ted be¬e 
múucono Nida Mr¹g.  KS

porafowaæ (lit) W, SWM IV; praet 1pl porafowalim W; «poraflowaæ»: porafova-
lim rešta lnu W, SWarm 118.  KS

*porajbowaæ (Z) Olsz Gi¿; -rej- Gi¿; 1. «tr¹c rozdrobniæ, zetrzeæ» Olsz: kartofle 
œe tak porajbuje, mensa œe uÌeèe Radosty Olsz; 2. «w odniesieniu do lnu: potrzeæ»: 
ºed [len] tak porejbuje, to tak te Åîor odlatujo Ryn Gi¿.  KS

porajbowaæ siê; tylko -rej-; «zostaæ rozdrobnionym na tarce»: kartofle œe oskrobŸo 
(múode œe oskšybŸe), œe üomjo i œe veŸñe rejboske i œe porejbujo Stanclewo Resz.  KS

porajtowaæ (Z + lit + SWM II) OW Szcz Mr¹g Pisz, psn; -rej- lok. jw.; 
1. «pojechaæ wierzchem, zwykle konno» lok. jw. i bl: jeden muœaú na koñu porejtovaæ 
i poìe¬eæ, Åe œe voda pšedarúa Sêdañsk Szcz, A nasa œfiñarka dobšÅe œfiñe futruíe, Bo 
na ºernoŸe do Ostrùda porítuíe psn, KN II 58; 2. «potratowaæ, jad¹c konno»: i ten 
„Papšica” proso poreítov×ú diôt Kaplityny Olsz, Stef JPW 56.  KS

poranek (Z + P + SWM VI) Olsz Mzach Pisz, psn; Gsg -a bl, -u bl; «pocz¹tek 
dnia, ranek»: Ko³ysa³a baba dziada £od poranka do ³obziada psn Stef I 151, przs. 
œ÷ant Anºi Ÿimne poranºi Butryny Olsz; z poranku «rankiem»: s poranku z ³oza wsta-
joncy, a na wiecor spatz idoncy psn, P 9, 11.  KS, DK

poraniaæ psn; «o deszczu: popadywaæ»: A w niedziele räniusienko Descyk pora-
nia psn Kêtrz 68.  KS

poraniæ «zadaæ rany, zraniæ»: tšeô cale zai¾i, a œtereô porañi¾i æêško Stawiguda 
Olsz; poraniony im. bier.: I mój konik bronny I tan poräniony psn Kêtrz 64.  KS

poranie; tylko -re-; z porania «rankiem»: A w niedzielê z porenia Posz³a panna do 
ziela psn, Kolb 381.  KS, DK

poranka «o œwietle Gwiazdy Porannej»: szli granic¹ przy porance, przeszli rów 
pod ciarkami W, Bar 86.  DK

poranny (Z + P + SWM VI, Szyf AM) O Olsz Mzach Pisz Olc, Kult MW AS, 
psn; «wystêpuj¹cy rano, zwi¹zany z t¹ por¹ dnia»: Jak panna w lustrze w porannej po-
rze Ty sie przegl¹dasz w twoim jeziorze psn IS XXVI 99, Zasumia³ bór, Wznoso ptasyny 
poranny swój chór psn Ma³ II 44, û Gwiazda Poranna O Olsz Mzach Pisz zob. gwiazda 
w zn 1.  KS

poraszaæ «o ma³ym deszczu: popadywaæ»: A w ne¬ele renuœenko dešèek porošo 
A ta Kaša Kašulenka bylºi wygono psn.  KS

poratowaæ (Z + lit) W Nidz E³k, psn; -re- W; «udzieliæ komuœ pomocy, zw³aszcza 
w trudnej sytuacji, wspomóc, wesprzeæ»: Sol, ôleba ne Åaúowa Tlo ÅolneÅa poretowa 
psn, prosze ia Pana zebi Pan taki dobri bi³ a mnie wmoychorobie poratowa³ Prawdziska 
E³k, KN I 307.  KS



250 poratunek 

poratunek (Z) Nidz, psn; «pomoc, wsparcie, zw³aszcza w trudnej sytuacji»: ale 
w tem nie rozpacajcie wziele [...] proœcie Go [Boga] tylko œniele, a ten wam przyñdzie na 
poretunek oracja, Ma³ III 113.  KS

pora¿ka «niepowodzenie, klêska»: dosta³ on odemnie w Gazecie Olszt. znów tak 
samo ¿e pora¿ka taka sama ponios³ Dywity Olsz, P 4, 45.  KS

por¹baæ (Z + lit) W Mr¹g Gi¿, psn; «r¹bi¹c, poci¹æ na kawa³ki» lok. jw.: tak 
fšistko dÅevo poròmbali, to tilo úostaúa z ñego gròmada dÅeva do úop×úu N Kaletka 
Olsz, Stef JPW 26, œeºerò abo poæoñæ, abo poròmbaæ pude Lipowo Mr¹g; por¹bany 
(Z) Olsz, psn; 1. «pokryty ranami ciêtymi» bl: Rybacy, rybacy, dla Boga ¿ywego, Nie 
zidzieli wyœcie kochanka mojego, [...] Zidzielim, zidzielim, ale nie¿ywego, Na toruñskim 
moœcie ju¿ por¹banego psn Sob 100; 2. «pociêty na drobne odcinki, por¿niêty»: œeèka 
to ze súomy porombanej Warka³y Olsz.  KS

por¹czki zob. par¹czki.
porcelan (Z) Olc, porcelana (Z) Pisz, porcelina (Z) Gi¿ Pisz E³k; «specjalna 

masa ceramiczna pokrywana szkliwem, te¿: naczynie z tej masy»: teras to naìencyj 
buú ten pòrclan Olecko, zbanºi to s porcelny, abo z glny Or³owo Gi¿, safºa do 
porcelan, bufet ts Giêtkie Pisz.  KS

porcelanny «zrobiony z porcelany, porcelanowy»: no to ºazd – èarnek, to blaôow 
èarnek, porcelann èarnek Bogacko Gi¿.  MGK

porcelanowy (Z) Nidz Gi¿ Pisz porcnelowy Pisz; ogp: talš: gúemboºe, púasºe, 
blaôove, g¾iñanne, porcelanòve – to æeñuône b´aúe Skop Gi¿.  MGK

porcelina zob. porcelan.
porciska plt, portczyska? plt aug w stos. do portki w zn 1?: Com ci sie naloto³, Com 

ci sie naœcisko³, Porciskam ci poder, Nago doro ³ysko³ psn IS LXX 246, Psiajuchy dziewu-
chy nie bzijta sia Tam ziszo porczyska podzielta sia psn IS XXXVIII 149.  AW, DK

porcja (Z + lit) W Nidz; -yja lok. jw.; Asg -¹ lok. jw.; 1. «wyznaczona iloœæ jedze-
nia, racja» lok. jw.: gospodyni postaziu³a mu na stó³ do¿o porcyjá kartoflów W, Stef OK 
36, ty jus ¬iœaj dostaú sfoju porcjo mlecka Wykno Nidz; 2. «wiêksza iloœæ, doœæ du¿y 
zapas (obj. SWarm)»: m×va íešèe porcií× Åita i pšañici, do zñif n×ma dobÅe stañe W, 
SWarm 118.  KS

porcnelowy zob. porcelanowy.
porcyjka dem lub hip «porcja w zn 1»: d×m w×ma jeszcze jen¹ porcyjkê Tu³awki 

Olsz, KF.  KS
poreda, poredziæ, poredziæ siê, poredliæ, pored³owaæ zob. porad-.
porejbowaæ zob. *porajbowaæ.
porejbowaæ siê zob. porajbowaæ siê.
porejtowaæ zob. porajtowaæ.
poremny? «?»: Moja najmilejsa, b¹dŸ zes porymniejsa, Kiedy pudzies do ludzi, Jak 

ty bendzies jad³a, oj, zebyœ nie psiard³a psn IS VII 327.  DK
porenie zob. poranie.
poretowaæ zob. poratowaæ.
porêcz (Z + lit) Olsz Szcz Mr¹g; Gpl -ów Mr¹g, Ipl -oma Mr¹g; 1. «czêœæ mebla 

stanowi¹ca oparcie dla ³okci» Mr¹g Szcz: to co z tyñi pòrencòma to zo÷a, co opruc to 
šezloçk Polska Wieœ Mr¹g; 2. «pozioma listwa przy balustradzie wzd³u¿ schodów»: 
jak bêdziesz schodziu³ z tropów, trzym×j siê dobrze za porêcz Tu³awki Olsz, KF.  KS
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porêczka «porêcz w zn 1 (dem?)»: stoúek s porencko Burd¹g Nidz.  KS
porêczla (Z + SWM IX, SDGW) Szcz Gi¿ Pisz E³k; 1. zwykle pl «rêkojeœci 

p³uga lub sochy, tzw. nogi» lok. jw.: porynèle lwa i prawa; jo, jo, te beñ¬e do štalowaña 
cy gújej, cy ñ×lej Tuchlin Pisz, porêçcle to Åeloska co súy do gury Mazuchówka Gi¿; 
2. «uchwyt kosiska» Mazuchówka Gi¿, SDGW 14.  KS

porêcznik «o rêkojeœci p³uga» Kowale Oleckie, SWM IX s. 40.  KS
porêczny 1. «zrêczny, bieg³y, wprawny w czymœ»: ôúop×k íe poranèni, co zrobŸi, 

to zrobŸi dokúadñe W, SWarm 118, jek to sia raŸnie przyjê³y twoje brzózki [...] – toœty jest 
poranczny W, Bar 85; 2. ogp W, SWarm 118.  KS

porêczyæ siê lit bl; tylko z przeczeniem, impers «o nieudanym zakupie zwierzêcia 
hodowlanego»: gdy zakupione zwierzê <krowa, koñ, œwinia itp.> ¿ryæ nie chce, wów-
czas mówi¹, ¿e: nie porêczy³o siê bl, Kolb 91.  KS

porêka «o rêkojeœci p³uga» Maradki Mr¹g, SWM IX s. 40.  KS
porobaczeæ «o grzybach: staæ siê robaczywym»: te robace, co porobacaúy Wygryny 

Mr¹g.  KS
porobiæ (Z + lit) OWM; fut 1pl porobim Olsz Pisz, 2pl porobita Olsz, praet 1sg 

ja porobi³ Mr¹g, 1pl porobilim Gi¿ Pisz; 1. «wytworzyæ lub uformowaæ wiele czegoœ; 
te¿: o wielu osobach: zrobiæ coœ»: OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz: na ¬ike œfine porobŸiúa 
strasyska kobŸeta, tu navet vyjdo kole ôaúup Wygryny Mr¹g, rodúem œe brustºi poroi 
Gady Olsz, najbarŸej w jeŸeÅe poroo soe úa÷kä i stont wode æešpajo Stawiguda Olsz, 
ü s ôlevuf sobŸe izby porobŸi¾i Kipary Szcz; 2. «wykonaæ wiele prac, czynnoœci» W Szcz 
Wêg Olc: teros mašinami fšstko porobŸò, lu¬e davñi œe napracova¾i, ale ñiôt ñe muŸuú, 
co mu ta æêško abo co Ruœ Olsz, ja tu myšle teras zmyè tššeba, v ogro¬e porobŸiè, kartof¾i 
ukopaè Olecko, ü ôo¬i na ten majentek do robot; co tam lu¬i pracuje, a ñe mogu 
porob´iæ! So³tmany Wêg; 3. «zachowaæ siê lub post¹piæ w okreœlony sposób» Nidz 
Mr¹g Olc: te múoîi, te ôúopaºi to psote poroi¾i Kot Nidz, ja gúupstfo porobŸuú, to ja 
kare dostaú Mr¹gowo; 4. «w odniesieniu do wielu osób: uznaæ za kogoœ»: nas potm 
porobŸ¾i Ñemca‹i Rostki Pisz; porobiony (Z) W Szcz Mr¹g Wêg Pisz; Nsg n -e Wêg, 
-o Szcz; im. bier. w zn 1: so dury poroone f tym drevñe £êgajny Olsz, ý maºra, to 
bêñ¬e na kšs porobŸòno, g¬e tn kšŸik jest, to tam pš¬e kartofla Szczytno.  AW, KS

porobiæ siê (Z) Szcz Mr¹g Pisz; 1. «utworzyæ siê, powstaæ w du¿ej liczbie» Szcz 
Mr¹g Pisz: to œe otdúabŸi, to œe porojo, taºe kokoœonºi Karwica Pisz; 2. «o wielu oso-
bach: uznaæ siê za kogoœ» Mr¹g Pisz: u nas buú zoútys to œe pšeœñewaú z nas, potm 
œe porobŸi¾i Ñemca‹i Rostki Pisz; 3. impers ekspr «o zaistnia³ych bulwersuj¹cych 
wydarzeniach»: jus dvoje osobuf [wilki] pozer¾i, ino buty zostaúy, co to œe porobŸiúo, co 
¬ikoŸizna panuje! M¹cice Szcz.  AW, KS

porodziæ (Z + P + lit) O Olsz Nidz Mr¹g Pisz, psn; «wydaæ na œwiat dziecko, 
urodziæ» lok. jw. i bl: dosta³a kròlowo sén, ¿e porodzi còrke Ruœ M³ O, BWM 127, añi 
jenego ¬eæa ñe poro¬iúam bez doktora Snopki Pisz, kúobuk, to tak po‡eda¾i stare lu¬e, 
to tak ñiby jak poro¬i a pšet asem Wygoda Olsz, ü to go zewluk, tak jak go matka po-
ro¬iúa ib; porodzony im. bier.: miœm w Mazuraô so poro¼one Miko³ajki Mr¹g.  KS

porodziæ siê (Z) Mr¹g Go³d, psn; 1. «o wielu osobach: przyjœæ na œwiat, urodziæ 
siê» Mr¹g i bl: na po¾icejo, to tam œe zmeldovaúo, jak te ¬eæaºi œe poro¬i¾i Pustniki 
Mr¹g; 2. «wydaæ plon, obrodziæ»: latoœ, úonsºgo roku ñe búo tak ´ele œñegu, to œe 
ztko u nas poro¬iúo i jest f poÅòntku Go³dap, UAM.  KS
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porosiæ «o drobnym deszczu: popadaæ, pokropiæ» Witówko Nidz, SWM VI s. 54. 
  KS

porosn¹æ (Z) Mzach Gi¿, lit bl; 1. «o roœlinach: rozwin¹æ siê z nasion lub sadzo-
nek, wyrosn¹æ» Mzach Gi¿: ròsada to ºed zaœeje, to potm taºe flancºi ted porosno 
Szczytno, na noziñe kartofle fsa¬iú, to taºe porosúy M¹cice Szcz; 2. «rosn¹c, pokryæ 
jak¹œ powierzchniê»: jek umÅeš, to æe Ÿeño pškrjo i trawa nat tobo poroœñe Jab³onka 
Nidz, zag. Jestem niezbyt wielkie zwierzê, [...] Ni szczeciny, ani w³osy Na mym grzbie-
cie nie poros³y [je¿] bl, LitLud 85; 3. «o wielu osobach: osi¹gn¹æ okreœlony wiek, 
dorosn¹æ»: jak te syny porosúy duze, ôæaúy œe Åeñiæ, s ºem œe pozeñi¾i Mi³uki Szcz.  KS

porozbieraæ (Z) Szcz Pisz; 1. «o wielu osobach: pozabieraæ w du¿ej liczbie, 
rozkraœæ» lok. jw.: fœo ñe¾im gotovo do budovy, jakem pšyš¾i to fœo porozb´era¾i Rostki 
Pisz, ü ja bez butuf zostaúa, fœo nama zabra¾i, i poœæel i úoza, porozbŸera¾i caúo budovnoœæ 
Kipary Szcz; 2. «dokonaæ rozbiórki?»: porozbŸera¾i škoúe G³uch Szcz; porozbierany 
im. bier. w zn 1 lub 2?: toæ búo teras porozerane Pogubie Tylne Pisz.  DK

porozci¹gaæ (Z) Mr¹g Gi¿; praet 1pl porozci¹galim Mr¹g; «porozk³adaæ na 
znacznej powierzchni, rozpostrzeæ» Mr¹g Gi¿: tedy [len] mok do œterynaœtu dñuf, a te-
dym go vyjo¾im i poroœæoçga¾im na pole Dybówko Mr¹g; porozci¹gany (Z) Mr¹g Gi¿; 
im. bier.: ý ban¬e porosæoçgany na ròlu i tedi jak paŸ¬ora üotstajom, to bn¬e usušony 
N Ukta Mr¹g.  KS

porozcieraæ; poœw. tylko im. bier.; «w odniesieniu do lnu: poddaæ tarciu, 
potrzeæ»: z wody wyñenty, a potem poroœæerany, aÅ skorupa pyçko Rumy Szcz.  DK

porozcinaæ «rozci¹æ wiele czegoœ»: chto mnie te kartki porozcin×³? Tu³awki 
Olsz, KF.  KS

porozczesywaæ; poœw. tylko im. bier.; «rozczesaæ wiele czegoœ»: rostšusñente, po-
rostšesyvane na stole i skrencone provosºem [o lnie przygotowanym do przêdzenia] 
Klebark Wk Olsz.  KS

porozdawaæ «rozdaæ wiele rzeczy ró¿nym osobom»: nie mogê wszytkiego 
porozdawaæ, bo s×m nic nie bêdê mn×³ Tu³awki Olsz, KF; porozdawany im. bier.: na 
ostatku pšyš¾i Var‹ijaºi i fšyske movy juš byúy porozdavane Ruœ Olsz.  KS

porozdzielaæ «oddzieliæ od siebie wiele czegoœ»: to jak s koúa zdje¾i, to taºi úan-
cuô, ºeta roi¾i i ted jenam koñcam zaúoÅy¾i do nawoja, i ted pšyšykowa¾i i poroz¬ela¾i 
pšes rtºi, co pro‹ošku÷ buúo ÷šen¬e jenoš Purda Olsz.  KS

porozdzieraæ (Z + lit) OW; praet 1pl porozdzieralim Olsz; 1. «poszarpaæ, 
porozrywaæ czyjeœ cia³o» O Olsz: caú× Ÿeœ buúa f straôu, Åe Ÿilk moÅe lada ¬añ pšiœæ 
i kogo poroz¬raæ Gietrzwa³d Olsz, Stef JPW 4, tgo co f Pana Jezusa stšeluú to go 
lokomotyva poroz¬eraúa na kavoúºi Pokrzywy Olsz; 2. «rozedrzeæ, podrzeæ w wielu 
miejscach»: rasam vyleæaúa, tom poroz¬era¾i obleºi Kaletka Olsz; 3. «podzieliæ na 
czêœci, rozdrobniæ, pokawa³kowaæ»: w jedny wsi ¿ydy porozdzierali dwa du¿e miejsca 
na drobne parcele – i wyœli na swoje, bo te nigdy nie strac¹ W, Bar 66; porozdzierany 
im. bier. w zn 1: to ju¿ ka¿dy mò¿iu³, co on jeszcze gorzej bêdzie poroŸdzierany Purda 
[D] Olsz, BWM 30.  KS, DK

porozebraæ; poœw. tylko im. bier.; «pozabieraæ wiele cudzych rzeczy»: poniscyúo 
œe fœo po vojñe, ôto Ÿi, g¬e porozebrano Cybulki Gi¿.  DK

porozganiaæ (Z) Gi¿, psn, porozgoniaæ (Z) Olsz, psn; «w odniesieniu do wielu 
istot: rozegnaæ, rozproszyæ» Olsz i bl: Wilk mi owce porozgania³, Umrê od strachu psn, 
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PF II 569, porozgoña¾i bandtò÷, porozgoña¾i i tô powpušèa¾i, co tam ÷ tym ‡êŸeñu 
co by¾i Butryny Olsz; porozganiany im. bier. Mazuchówka Gi¿.  KS

porozgarniaæ «w odniesieniu do wielu rzeczy: rozgarn¹æ, rozsun¹æ na boki»: 
napalæ dobÅe, drf porozgarñaæ co œe tšan vyp¸ece Pogorzel Wk Pisz.  KS

porozgoniaæ zob. porozganiaæ.
*porozgrzebywaæ «grzebi¹c, rozgarn¹æ, wrzuciæ wiele czegoœ (tu przen)»: 

taºi ¬iœaj ta panna, co œe ozeñi na Ÿelºi majentek, ma ten ôarakter ot tej kòkòsy, to 
porozgÅebuje jak ta kòkòs Mi³uki Szcz.  KS

*porozkazywaæ «wydaæ rozkazy wielu osobom»: Trzeba brutkana, co do mej woli, 
Nie pójdzie u mnie nigdy do roli Tylko celadzi porozkazuje psn, Wis³a IV 810.  KS

porozklejaæ siê «o wielu przedmiotach: rozejœæ siê w miejscach sklejenia, 
rozkleiæ siê»: mia³em przez to du¿¹ szkoda, poniewa¿ krzese³ka i ³ó¿ko siê porozkleja³y 
Dywity Olsz, P 4, 32.  KS

porozk³adaæ (Z + Fal PST) W Nidz Mr¹g Pisz; 1. «roz³o¿yæ, rozci¹gn¹æ na znacz-
nej powierzchni» Olsz Nidz Mr¹g Pisz: jak bŸe¾i¾i, to na bŸelñik te stuºi poroskúada¾i 
i muœe¾i nocovaæ, bo im byúo za trudno zjeraæ i roskúadaæ Kot Nidz; 2. «rozwin¹æ, 
rozpleœæ wiele czegoœ»: kon¬aúºe? to so taºe warkoe, warkoe œe poroskúada i potm 
œe z‡iñe ÷ taºi waúek i ted œe púoÞ na kon¬elñice Bredynki Resz.  KS, DK

porozlatywaæ siê «o wielu osobach: rozejœæ siê w ró¿ne strony, porozchodziæ 
siê»: po je¼ñu porozlativajò œe fšsc Napierki Nidz.  KS

porozlewaæ «rozlaæ w wielu miejscach»: ju¿ znowu tyle wody w jizbzie porozlew×³eœ 
Tu³awki Olsz, KF.  KS

porozlewaæ siê «rozlaæ siê w wielu miejscach»: jek tyœ szed, co ci siê tak woda 
porozlewa³a Tu³awki Olsz, KF.  KS

poroz³¹czaæ «rozdzieliæ na d³ugo bliskie osoby, odseparowaæ» Imionki Olc; 
poroz³¹czany im. bier.: moja curºa búa puscòno, to pojeœaúa do ñigo, ¬eœiñæ l×t tak 
porozúuncañi Bogaczewo Gi¿.  KS

porozmawiaæ (P) Olsz Szcz; «spêdziæ pewien czas na rozmowie»: czeka jeden pan, 
ktory chce ze mn¹m porozmawiac, bo on tez pracuje za Polskom Klon Szcz, P 5, 36.  KS

porozpoœcieraæ (Z) Olsz; praet 1pl porozpoœcieralim; «porozk³adaæ na znacznej 
powierzchni (w odniesieniu do ³odyg lnu)»: za oœem dñi œe wyjúo na pole, na úuçke 
œ tylko porospoœæeraúo; dwa tgodñe leÅaúo tam Gietrzwa³d Olsz.  KS

porozpowiedzieæ «opowiedzieæ ze szczegó³ami, poopowiadaæ»: ja panu porospo-
‡em Bartki Nidz.  KS

porozprószaæ siê; poœw. tylko im. bier.; «o wielu osobach: ulec rozproszeniu»: 
porospròsany po caúym œfeæe narut, vej Rostki Pisz.  KS

porozprzedawaæ «sprzedaæ po kolei wiele czegoœ»: kieby lepsi te œlachestwa ko³o 
náju zamianili na wsie i porosprzedawali po dwa po trzy w³óki W, Bar 66.  KS

porozpuszczaæ siê «o wielu osobach: staæ siê niezdyscyplinowanym, niesolid-
nym»: teras bes wojne to œe lu¬e porospusca¾i Or³owo Gi¿.  DK

porozpuœciæ siê «pozostaæ luzem»: jek œe snopºi pozbŸerajo s pola, to ta súuma, 
co œe porospuc ta súoma to je targ×nka Wipsowo Olsz.  KS

porozrywaæ (Z) Nidz, psn; «spowodowaæ rozerwanie, rozbicie czegoœ»: jeg go do 
cuôtoúzu fsa¬i¾i, to òn fsisºe porozrv×ú kr×t Warcha³y Nidz, UAM, ü przen Niezycliwzi 
ludzie nie ³usi³owali, Aby najscensliwy stan porozrywali psn IS DXCIX-XX 72.  KS, DK
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porozrywaæ siê przen «ulec rozpadowi, przestaæ obowi¹zywaæ»: Sluby œwiête, cyste, 
miêdzy nami trwa³y, A w krótkiem to casie, sie porozrywali psn IS DXCIX-XX 72.  KS

porozrzucaæ (Z + lit + SWM IX) W Gi¿, psn; 1. «rozrzuciæ niedbale na znacz-
nej powierzchni» bl: Dratwy swoje porozrzuca³, A kopyta w piec powrzuca³, Szyd³a 
po³ama³ psn IS DXCVIII-IV 70; 2. «wykonaæ tzw. orkê w rozwa³» Gietrzwa³d Olsz, 
SWM IX s. 64; porozrzucany im. bier.: 1. w zn 1: f tam gospodarstœe ñi ma Å×dnygo 
poÅùntku, drefka porozÅucane po caúam podvùÅu W, SWarm 137; 2. w zn «byæ uloko-
wanym, znajdowaæ siê w ró¿nych oddalonych od siebie miejscach»: tu jeden ñeskaú, 
tam na goÅe jeden i tak porozÅucane U¿ranki Gi¿.  KS

porozrzynaæ «w odniesieniu do ¿y³: podci¹æ, poprzecinaæ»: to òn [w wiêzieniu] 
fsisºe porozrv×ú kr×t i muœe¾i mu as zú v rçkaô porozÅnaæ Warcha³y Nidz, 
UAM.  DK

porozsiadaæ siê «o wielu osobach: zaj¹æ miejsca do siedzenia»: porozsi×dali siê, 
gdzie chto móg Tu³awki Olsz, KF.  KS

porozsiewaæ «porozrzucaæ na znacznej powierzchni, porozpraszaæ»: [wir po-
wietrzny] weŸnie kopka szana i lata szno po j³onkach i porosziewa Szczêsne Olsz, 
P 2, 5.  DK

porozstawiaæ «ustawiæ, rozmieœciæ wiele rzeczy w okreœlony sposób»: musi-
wa te ³×ki z ¿ytem porozst×ziaæ, coby wysch³y, bo dycht przemok³y Tu³awki Olsz, KF, 
porosstaŸaæ do súonka [len] i robŸiæ taºe garstºi i tedy œe da krusyæ Krutyñ Mr¹g.  KS

porozstraszaæ «strasz¹c, rozgoniæ wiele zwierz¹t, przep³oszyæ»: Ÿilk me o÷ce po-
rostrasuú psn.  KS

porozsy³aæ «wys³aæ wiele czegoœ do wielu odbiorców»: ju¿ karty na Nowy Rok 
porozsy³×³em Tu³awki Olsz, KF.  KS

*porozt³ukiwaæ «rozt³uc wiele czegoœ; porozbijaæ, porozdrabniaæ»: po podüorañu 
to bñ¬e ted pobrònowane, pogúa¬òno, co te kmp porostúukujo Szczytno.  KS

poroztrz¹chaæ «w odniesieniu do susz¹cego siê siana: potrz¹saj¹c wzruszyæ, 
przetrz¹sn¹æ» Miko³ajki Mr¹g, SDGW 46.  DK

poroztrz¹saæ (Z + SDGW) Szcz Mr¹g Gi¿; «potrz¹saj¹c wzruszyæ coœ, 
przestrz¹sn¹æ» lok. jw.: tšeba pšewruæiæ, porostšësaæ, to so taºe mašiny do rostšësaña 
tr×w Pustniki Mr¹g; poroztrz¹sany im. bier.: porostšïÑsane [o sianie], co üuno 
zbladñeje do sôñêñæa Szczytno.  KS

poroztrz¹sowaæ «poroztrz¹saæ»: taºe‹i Åontka‹i œe porostšusowaúo i rosposter¾i 
na polu Pluski Olsz.  KS

poroztwarzaæ (lit) W; imp 2pl poroztwarzajta Olsz; «o wielu osobach: otworzyæ 
coœ, pootwieraæ»: toæ m³odzi a¿ gamby poroztwárzali, tak sia przys³uchuj¹ W, Bar 41, 
Ÿta co, porostf×Å×íta klepœiska i zapšòçg×íta kòñe, bañ¬eva klepœisko úorali Butryny 
Olsz, Stef JPW 41.  KS

porozumieæ (Z) O Nidz Mr¹g Gi¿; praet 1sg ja porozumia³ Mr¹g Gi¿; «poj¹æ, o co 
komuœ chodzi, zrozumieæ»: skobel – ja to porozuñaú drewñany Skorupki Gi¿, to jek ôtoœ 
riôticñe znaú ñeñecºi jenzyk, to tu na Prusaô ñe porozu‹aú Fr¹knowo Nidz.  KS

porozumieæ siê (Z + P) Olsz Szcz; 1. «rozwa¿yæ wspólnie jak¹œ sprawê, omówiæ 
coœ» Szcz: a co do wesela, to siê najprzod porozumieli rodzice ze obu stron jak to na wsi 
Klon Szcz, P 5, 63; 2. «nawi¹zaæ z kimœ kontakt, zrozumieæ siê nawzajem» Olsz Szcz: 
kto muk po polsku to œa z ñimi porozu‹aú Purda Olsz.  KS
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porozumywaæ siê; fut 3sg bêdzie siê porozumywa³; «uzgadniaæ coœ, rozwa¿aæ jak¹œ 
sprawê»: bo siê barzo czesy, zem przybyli do Krakowa i bêndzie z namy siê porozumywa³ 
pracy plebiescytowiej Klon Szcz, P 5, 28.  DK

porozwieszaæ (Z) Olsz, psn; «rozwiesiæ, zawiesiæ wiele czegoœ»: a potem [len] 
porozŸeša¾i, usušy¾i i klepa¾i na klepadle GryŸliny Olsz, A pani Jurkowa w duzym 
k³opocie Porozziysa³a klejdy po p³ocie psn IS XXIII 79.  KS

poro¿a, poró¿ (SWM I) O Nidz; zwykle pl «w konstrukcji dachu: deski przybija-
ne do ³at od strony szczytu, wiatrówki».  KS

poród ogp: porut jes ñeras, pššybwajo Nidzica.  KS
porównaæ (Z) Olc, psn; «zlikwidowaæ nierównoœci powierzchni, zrównaæ»: 

Porównoj Boze góry z do³ami, aby to by³o równiuchno Powróæze Boze kochanie moje, 
aby to by³o prendziuchno psn IS LVII 211.  KS

porównanie z przeczeniem «o bezsensie zestawienia ze sob¹ dwóch ró¿nych 
obiektów»: ü ni ma ¿×dnego porównan× miêdzy mojem foksem a twojem brun×kiem 
Tu³awki Olsz, KF.  DK

porówniaæ «likwidowaæ nierównoœci powierzchni»: dÅewo œe tñe abo poscypœe 
œeºeroü, zrazu to œeºeroma z boºa, a potem toporem poruwña Rybno Mr¹g, co sko-
rupa œe porusy, to rola pšesôñe, potem dobÅe jo upra‡iæ letºi‹i bronañi œe poruwño 
Skorupki Gi¿.  DK

porównuwaæ (lit) Olsz, porównywaæ (Z) Szcz; praes 1sg porównywam Szcz, 
1pl porównywujemy Szcz; «zestawiaæ w celu wykrycia ró¿nic i podobieñstw»: 
porównuw×³em twoj¹ robotê z robot¹ Antosia, ale ³on to gw×³t lepszy zrobziu³ Tu³awki 
Olsz, KF.  KS

porsuczek zob. porszuczek?
porsuk zob. porszuk?
porszuczek? (Z + SWM III) Gi¿ E³k; b- Gi¿; SWM podaje postaæ porsuczek; 

«wieprzek»: trosºe mòçºi mam, pare kurkuf, kru¾ikuf, borsucºa zazno, trosºe súoñin, 
trosºe ñensa dostane Spytkowo Gi¿.  AW, DK

porszuk? (Z + lit + SWM III) Mr¹g E³k Olc; b- Olc; SWM podaje postaæ por-
suk; «wieprz»: borsuk; porsuk – domowy Imionki Olc.  AW, DK

port ogp: dúuèim cas buú f poræe D¹brówka Pisz.  AW
portasek ekspr «ch³opczyk ubrany w d³ugie spodenki (obj. SWarm)»: pœaçkni 

ôúop×k, takygo portaska tyš biô ôæaúa mñyæ W, SWarm 118.  AW, DK
portasie plt (lit) W; G -ów W; ekspr «spodenki ch³opiêce (obj. SWarm)»: take 

portaœe to í× sama úušiía W, SWarm 118.  AW, DK
portasiska plt pejor «spodnie? majtki?»: Maz ty stare portasiska, Tru dra dra la 

la, Ukrêcisz w nie swe dziedzisko, Dziewczyno moja psn IS LXIII 226.  DK
portasy plt aug w stos. do portki w zn 1: Mam ci portasy az [z] karmazynu Po 

nieboscyku najstarsym synu psn IS DXCI-VIII 41.  AW
portaœ ekspr «ch³opiec w d³ugich spodenkach» W, SWarm 118.  AW
portczyska? zob. porciska.
porteczki plt (lit) W, psn; G -ów bl; dem lub hip «spodnie; te¿: majtki?»: 

kupsiu³am J×nkoziu takie króciutkie porteczki Tu³awki Olsz, KF, Porteczki bzio³e, wy-
maglowane, Skorzenki czorne, wywyksowane psn Stef I 54, Frùncek popiz×ú porteèki 
W, SWarm 117. DK
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portfel ogp: jak wjidzelie, ¿e ma nie mogom dostazc, to tedi wijelie portfielie s kiesze-
niow i zazcieli mie na sto³ wik³azc i ma chcielie pszekup³iæ Szczêsne Olsz, P 2, 15.  DK

portki plt (Z + lit + SWM XII, KMW 81) OWM, psn; G -ów W i bl, portk Olsz; 
1. «dolna czêœæ mêskiego stroju, spodnie» OWM: sukman i portki to je obleka Wymój 
Olsz, pas – portºi œe pšyceÌa, coby ñe spadaúy Sêdañsk Szcz, ñiôt bi ter×s f takô port-
kaô añi kleídaô sobŸe tkanô ñe ôo¬uú, bo bi œe fšisci viœñeli Br¹swa³d Olsz, Stef JPW 
48, Francuzy ñe¾i cervòne portºi M¹cice Szcz, ü Bogaty szukajó, Samni nic nie majó, 
Jedén ³od drugiégo Portek po¿yczajó psn Stef II 25, û odspódne portki «o kalesonach» 
Olsz; 2. «dolna czêœæ bielizny, majtki» W Wêg Gi¿; 3. «o udach zwierzêcia?»: jedna-
mu gospodárzozi w Siostrach ³ukradzóno z soboty na niédziela barana. T³ustégo barana, 
z „portkamy” W, Stef OK 3.  AW, DK

portmanej, portmaneja zob. portmon-.
portmanij zob. portmonej.
portmenija zob. portmoneja.
portmonej (Z) Mzach Gi¿; portmanij Nidz; portman- Mzach Gi¿; «portmonet-

ka»: v vorku abo f portmanyju, abo v bryftaœe pœejen¼e nosi¾i Sêdañsk Szcz.  DK
portmoneja (Z + lit) OWMzach; portmaneja W, portmanija OMzach, portmeni-

ja Nidz; Asg -¹ Nidz; «portmonetka»: wymij te psien¹dze z portmaneji Tu³awki Olsz, 
KF, Ìeñen¼e f portm×ñije – tom súysaúa, jak moja matka casem muŸiúa Kot Nidz, 
ü fraz dusiæ portmonejê Olsz zob. dusiæ w zn 1. (Nm gw. portmonnaie).  AW, DK

portmonetka ogp: fc×le œa ñe spostšek, íek mu ôtùœ portmonytka œfistnùú W, 
SWarm 165.  AW

poruchaæ (Z + lit + SWM IX) O Olsz Szcz Gi¿, psn; 1. «powodowaæ ruch, 
przesuwaæ, potrz¹saæ, be³taæ; wykonywaæ ruchy; te¿ dk.» O Olsz Gi¿ i bl: poruchaj 
n× t¹ kolebkê, bo Agnieszka ni mo¿e spaæ Tu³awki Olsz, KF, poruch×j portmanej¹, bo 
kuk×wka kuka ib, su taºe gospod×Åe, co òñi v mlko vezno jesce j×jka vijò i poruôajo 
fted, as da¼u æel×koìi Kajkowo O, UAM; 2. «o bronowaniu» Piwnice Wk Szcz, SWM 
IX s. 84.  AW

poruchowaæ; poœw. tylko im. bier; «zmieniaæ czemuœ po³o¿enie, poruszaæ»: 
jak ten kamieñ le¿y w ziemi, a nie bêdzie poruchowany, tak i macica z urazem u tego 
chrzczonego [...] nie ma siê wiêcej poruchowaæ bl, Wis³a VI 406.  AW

poruchowaæ siê «ulec naruszeniu»: zob. poruchowaæ.  DK
poruczaæ «oddawaæ pod opiekê, powierzaæ»: poruczam ciebie temu, co jest w nie-

bie psn, Wis³a III 574.  AW
porucznik (Z + P) Olsz Szcz; ogp: byú za meldra pšy poruèñiku Br¹swa³d 

Olsz.  AW
poruczyæ lit bl, psn; «oddaæ pod opiekê, powierzyæ»: komu¿ mnie porucisz, mój 

Jasiu kochany? psn, Wis³a III 574.  AW
porudowaæ «wykarczowaæ»: ròdoìisko, to take co poròdujo, to to samo co novŸina 

Kobu³ty Szcz; porudowany im. bier.: noŸina to wej to jest tak, ja sam robŸuú, to buú 
las, to buúo porudovane, teras Ÿemña beñ¬e upraŸana Olsz, SDO 78.  AW

porujnowaæ; poœw. tylko im. bier.; «doprowadziæ do ruiny, zniszczyæ»: fšsko po-
rujnovane Sprêcowo Olsz.  AW

porumowaæ «posprz¹taæ, odstawiaj¹c przedmioty na swoje miejsce»: musita tu 
porumowaæ, bo przyj×d¹ goœcie Tu³awki Olsz, KF.  AW
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po rusku zob. ruski.
poruszaæ (Z + lit) OW; «wprawiaæ w ruch»: tret, fajtok – co œe poruša nogo 

Tyrowo O.  AW
poruszanie «przegarnianie»: do porušaña f plaæe to teš maúo motyèka Piwnice 

Wk Szcz.  AW
poruszenie 1. «wprawienie w ruch, wzburzenie»: tam añoú ôo¬iú i co rok ras 

porusyú to vode, kto Ìersy vl×z po tym poruseñu, to jeko ôorobe ñ×ú, to byú uzdroŸony 
Jagodne Pisz; 2. «okreœlenie choroby»: w razie prze³amania siê albo podŸwigniêcia 
za¿ywa siê trocin od trumny z wódk¹, albo proszku od tak zwanego kamienia od poru-
szenia bl, Wis³a VI 415.  AW, DK

poruszka «zawierucha (przen)»: caúy œfjat byú f tej porušce vojennyj Purda 
Olsz.  DK

poruszyæ (Z + P + lit) OW Szcz Mr¹g Pisz, psn; 1. «dotkn¹æ; ruszyæ, tkn¹æ» 
W Szcz i bl: tego obrazu ñe porušy¾i G³uch Szcz, ty to zajdy mu musisz ³oddawaæ jek ciê tlo 
kruszynkê poruszy Tu³awki Olsz, KF, zag. Stoji panna w ³ogrod¿e Na jedny nodze, Chtó jó 
poruszy, To p³akacz muszy [cebula] psn Stef RD 67; üü «naruszyæ»: ked üodñe [= odmie] 
to moÅe maæica porušúaœ Wêgój Resz; 2. «wprawiæ w ruch, przesun¹æ; w odniesieniu 
do wody: wzburzyæ» O Mr¹g Pisz: òn ma ôak, co zavd tam poruœi, cob byúo luŸno [na 
palenisku] Lipowo O gm. Waplewo, tam añoú ôo¬iú i co rok ras porusyú to vode, kto 
Ìersy vl×z po tym poruseñu, to jeko ôorobe ñ×ú, to byú uzdroŸony Jagodne Pisz; 3. przen 
«wstrz¹sn¹æ, wzruszyæ» bl: nis ³ode mnie ³odset, az serce mi porusy³ psn IS LVI 208; 
4. «podj¹æ, wszcz¹æ»: jak ja poruszê tutaj sprawê Mniejszoœci narodowej polskiej, to rzuc¹ 
sie tuzin korespondentow Dywity Olsz, P 4, 45; poruszony (Z) Olsz Mr¹g; «spulchniony»: 
ý kultuwatòr to jes tak co ta Ÿemña beñ¬e gúemb porušono Sz¹bruk Olsz.  AW, DK

poruszyæ siê (Z + lit) W Szcz Mr¹g Pisz; 1. «wykonaæ ruch, zmieniæ po³o¿enie» 
W Szcz Mr¹g: naš n×úèiæyl buú ¬iœ×í zúi, ôto tilo œa porušuú, dostav×ú zar×s Åñuôi W, 
SWarm 140, oœem ñe¬el ñe muk œe porušyæ Rumy Szcz; 2. «nadwerê¿yæ siê»: porus 
œe – to üot æeñsºego podñeœeña, to zaras upadñe casem Snopki Pisz.  AW, DK

porwaæ (Z + lit) OW Pisz, psn; 1. «ukraœæ; uprowadziæ» OW i bl: tu nama 
¼vòn porva¾i, to on obzorgovaú noma druèi Kraplewo O, Porvaú Ÿilk barana, 
OvŸecºi ñe rusaú, bob œe zmorusaú psn, Pon ls vystrašony poleæaú do lasa do vro-
ny, G¬e ser ¬obaúa, co go bae porvaúa psn, zbòíe pšiíeôali i ôèeli porvaè te còrki 
Leszno Olsz, Stef JPW 76, ü fraz bodaj kogo porwali, niech kogo porwie «rodzaj 
przekleñstwa» bl: Pij×k muœi jej [gorza³ce] podlg×æ, G¬e òna ôce, muœi legaæ, C 
na úa‡e, c pod úawò, Ñeô ju por‡e s takò sprawo psn, bodaj¿e diabli kogo porwali 
bl zob. diabe³; 2. «uchwyciæ, podnieœæ coœ gwa³townie, w poœpiechu» W Pisz i bl: 
pomerúa kole pracy, pevno v leœe, za æensko porvaúa Maldanin Pisz, Matka gdy to 
³ujrza³a, Prandko prowóz porwa³a, poziesiu³a sia psn Stef III 6; 3. «porozrywaæ, 
poszarpaæ»: a tamæi to tilo po Ÿšôu úorali, a tan ôúop×k zapuœæuú amerik×n gúam-
boko i porv×ú postrònki i úorèiki poú×m×ú Butryny Olsz, Stef JPW 41; porwany 
im. bier.: 1. w zn 3: i ujo³ jo za sukienke, sukienka porwana psn IS LXXV 260, 
ñeporvany klejt – caúy £ugwa³d Olsz; 2. w zn 1: Dziewica z klasztoru, porwana jak 
branka, Przysiêga ¿yæ Bogu, lecz zbójcy kochanka psn Stef II 104.  AW, DK

porwaæ siê (Z) Olsz, psn; 1. «ruszyæ siê gwa³townie, zerwaæ siê» Olsz i bl: 
koza œä porwaúa, a [kobieta] ostaŸiúa ji pši ob¬erañu nuš w boku, i pošúa naÏœ÷at, 
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uæekúa koza Stawiguda Olsz; 2. «chwyciæ siê nawzajem (tu przen)»: Za lasam, za 
góró Spotká³ sia zicher ze chmuró, Zapasy sia porwali, Chtóran sia prandzy powali 
psn Stef RD 21.  AW, DK

porwanie «pojmanie, niewola»: syn teš byú na vojñe, f pojmañu, v angelskam 
porvañu Dajtki Olsz.  AW

poryæ (Z + lit) OW Szcz Gi¿ Pisz, psn; «o zwierzêtach: porobiæ w ziemi dziury, 
zag³êbienia, te¿: zryæ, rozoraæ uprawê»: Ÿike œfiñe noô×lami porili caúe kartoflisko 
W, SWarm 94, dzikie œwinie pory³y n×ma kartofle pod lasem Tu³awki Olsz, KF, ü kret 
por¾i kreònºi Wydminy Gi¿.  AW

porykiwaæ «o krowie: przejawiaæ popêd p³ciowy» W, SWarm 118.  AW
porypaæ «drapi¹c, poraniæ kogoœ; te¿: zrobiæ rysy na powierzchni czegoœ»: w Nataæi 

mñe poripa¾i Nataæ Wk Nidz, ôto tak porip×ú tan novi stoúek? Sz¹bruk Olsz.  DK
porywaæ (Z + lit) OW Mr¹g Pisz, psn; 1. «wykradaæ, ³apaæ» O Mr¹g Pisz 

i bl: Þi¾ºi luîom o÷ce porwajo Ko¿uchy Pisz, syroka taka pstra, co porywa kurcoºi 
Pietrzwa³d O; 2. «o przejawach emocji: opanowywaæ, chwytaæ»: a czasam œniech po-
rywá, s³usz¹c niew³áœciwe wyrazy Olsz, KN III 215; 3. przen «poci¹gaæ, zachêcaæ do 
czegoœ»: przs. s³owa pouczaj¹, przyk³ady porywaj¹ W, Bar 136.  AW, DK

porywaæ siê (lit) Olsz, psn; «zaczepiaæ kogoœ, atakowaæ»: taki srala poryw× siê na 
nego Tu³awki Olsz, KF.  AW, DK

porz¹dek (Z + P + lit) OWM, psn; Gsg -a W; 1. «schludnoœæ, ³ad; okreœlony 
uk³ad» W Pisz i bl: ºed gospodarºa f poÅuntku jest, f cstoœæi jest – to dla œfñi jest 
koÞsta [?] Bia³a Piska, UAM, lu¬e su, co poÅòndek lubŸo i vedúuk tgo òñi to ro-
b´o [zamiataj¹ kurnik codziennie] ib, f kuôñi ¬iœ×ú rog×l, na ñam úustaŸùne buúi 
f poÅùntku talyÅe, mñiski, garnuški, taski W, SWarm 135, ü weÖèeú, te ôat to wiôo¼o 
s poÅontku Ruœ Olsz, ü fraz dojœæ do porz¹dku zob. dojœæ w zn 2a (errata); 2. «³ad 
spo³eczny, dobra organizacja» O Olsz Mr¹g Olc i bl: w Ñemcaô buú poÅundek, 
teras to ÷šisko muœi byæ pot kluc Polska Wieœ Mr¹g, ü iron. ja buú we Φrancji, 
w Italii i ÷ Polsce, ale taºego poÅontku ja ñe ‡i¬aú jak tu ib; üü «okreœlony stan 
rzeczy, istniej¹ce zwyczaje» Olsz i bl: Zäœpiewam wam nä poc¹tku O terazniej-
sym porz¹dku, Co sie dzieje w naséj stronie psn Kêtrz 74; 3. zwykle pl «sprzêty 
domowe, narzêdzia» OMzach Gi¿: œitko pozabŸera¾i, sistºe poÅontºi M¹cice Szcz; 
po porz¹dku «wed³ug ustalonego trybu»: no toæ to po pošÅòntku fœo ji¬e Miko³ajki 
Mr¹g, UAM; w porz¹dku (Z + lit) OW Nidz Mr¹g Go³d; 1. w u¿. przys³ówkowym 
«tak jak nale¿y, porz¹dnie; dobrze» O Nidz Mr¹g Go³d: gaj to jest pœeçkny las, co 
to Çewo be¬e oÌeleçgnowane, ÷šysko ÷ poÅòntku opæente Wierzbowo Nidz, rupæe tak, 
jekeœæe robŸil, tak jest f poÅuntku D³u¿ki O, UAM; 2. w u¿. przymiotnikowym «od-
powiedni; sprawny» O Mr¹g: tam ñi ma tyô co jes popsute, ot mojej puœostry to ma 
÷ poÅòntku te mašine Polska Wieœ Mr¹g; 3. wyra¿enie zamykaj¹ce wypowiedŸ Olsz: 
to on pošet po to krowe, Rodemaôerka ju spšedaúa i f poÅontku Purda Olsz.  DK

porz¹dkowaæ (P + lit) Olsz Szcz; «wprowadzaæ ³ad, sprz¹taæ»: kiedy zacznewa 
porz¹dkowaæ w stodole, bo ju¿ ¿niwa za pasem Tu³awki Olsz, KF.  AW

porz¹dkowy (lit) O Nidz; «o drewnie: nadaj¹ce siê, przeznaczone do wyrobu 
sprzêtów gospodarskich, tzw. porz¹dków».  AW, DK

porz¹dnie (Z + lit) W, psn; 1. «tak jak nale¿y, starannie; schludnie» W: úuœùnæ 
poÅùndñe, a ñe vist×Ÿ×í koœorùf, bo œa íešèe ôto bez ñe úobali W, SWarm 66, èamu targ×š 
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sobŸe vúosi, èi ñi moÅeš œa poÅùndñe úuæesaæ? ib 166, musisz siê staraæ, cobyœ porz¹dnie 
wygl¹da³a Tu³awki Olsz, KF; 2. «mocno» Olsz i bl: Maækowa sia rozgniewa³a, Locho 
go porzondnie zla³a psn Gêb II 114.  MGK, DK

porz¹dny (Z + P + lit) OWM, psn; porzonny O Olsz Nidz Gi¿ E³k, porzêdny 
(œciœle: porzenny) Olc; 1. «prawy, uczciwy; przyzwoity» OWM: co on Polaºem buú, 
to on poÅonny èúo‡ek buú Ró¿nowo Olsz, ja ñe jestm taºi bandyta, ino poÅòndn 
cúoÞk, ja jo ñe okradne Jab³onka Nidz, taºe koet co pomalujo palce i lep, to ñe 
koet, poÅondna koeta ôúopa i tak dostañe Miko³ajki Mr¹g; 2. «solidny; taki jak 
nale¿y; o cz³owieku te¿: sumienny» W Olc i bl: Mój synku cie napominom, Ojca za 
ojca trzymoj, Porz¹dny b¹dŸ w gospodarce, Na nic sie nie odymoj psn IS LVII 211, 
trzeba sia ³ogl¹daæ za dobrami ludziami i porz¹dnam miejscam na Warniji W, Bar 66; 
3. «odbywaj¹cy siê z zachowaniem spokoju, porz¹dku»: tam búo poÅundne vesele 
rojune tam ñiôt ñi muk taºe co zrojiæ Kajkowo O, UAM.  AW, DK

porzeczka (Z + SWM XI) OM; Gpl -ów Gi¿; zwykle pl; ogp: poÅycºi to kšaºi 
Narty Nidz, ü u nas f p¸erse œfnto rno to v úuskaô jak leza¾i, to tñi puÅckañi tak œe 
prsºaúo Myszki Pisz.  AW

porzewniaæ (P + lit) W; «wyra¿aæ swoje roz¿alenie lub rozczulenie»: kobiety 
po¿ewna³y, ¿e bêdzie licha m¹ka, ¿e bêd¹ musia³y mocno dychtowanie czasto na chleb 
przyczyniaæ Dywity Olsz, P 4, 11, tak pšistòmpœuú ígo úoíæec do ñgo íi zaèòú poÅvñaæ: 
„Koôani siñe, tile l×t am æa ñe Ÿi¬eli" Butryny Olsz, Stef JPW 34.  DK

porzezaæ «zabiæ ostrym narzêdziem»: Dziatki posnyli lec una nie spa³a Tam 
wziunsy brzytwy to je pozerza³a psn IS XII 470.  DK

porzêdny zob. porz¹dny.
porzêdy «sprzêty gospodarskie»: inventaš to jo, to fšystºe poÅendy ro¾iène, do ro¾i 

fšystko Opaleniec Szcz.  AW
porzn¹æ (Z + lit) WMzach Mr¹g Gi¿, por¿n¹æ (Z) O Mr¹g; fut 1pl porzniewa 

Olsz, imp 2pl porznijta Olsz; «tn¹c, pi³uj¹c, podzieliæ na wiele kawa³ków, rozdrobniæ» 
OWMzach Mr¹g Gi¿: to devo co æeñko poÅne¾i to šalunek Mazuchówka Gi¿, súòme 
– porznòñæ na drobne na maiñe, do post÷y Miko³ajki Mr¹g, od burakuf te ¾ist e 
porÞne s kartofloma ji tš z otremboma i e im daje D³u¿ki O, UAM; üü «poœcinaæ»: 
pozñivovaæ, zezñivovaæ, pošÅnëñæ to tys casem poŸe œe – tššeba go zešÅnëñæ, bo us cas je 
Kobu³ty Szcz; porzniêty (Z) Szcz Mr¹g Gi¿, por¿niêty (Z) O Mr¹g; Nsg n -o O Mr¹g; 
im. bier.: ý to sò ÷lºi, be¬e poÅñento na taºe obrmb i beñ¬e okrencane Babiêta 
Mr¹g, zago beñ¬e porÅñenty, œeºiro be¬e poæenty Miko³ajki Mr¹g.  AW, DK

porzonny zob. porz¹dny.
porzuciæ (Z + lit) W Pisz, psn; 1. «opuœciæ, zostawiæ kogoœ lub coœ» Pisz i bl: 

ñiôt œe ñe ôce obejšÅæ na te ¬eæi, macoœa drug× iô poÅuæiúa Pogorzel Wk Pisz, Cieszy³o 
mnie, a teraz nie, Mia³am kochaneczka, porzuci³ mnie psn Sob 99; 2. «o klaczy: urodziæ 
martwy p³ód, poroniæ» W: škapa íuš drugy r×s poÅuæuúa W, SWarm 118; porzucony 
psn; Nsg n -e; im. bier. w zn 1: Przywi¹zawsy matkê do konia, precz bie¿y, Biedne 
niemowi¹tko porzucone le¿y psn IS XLIII 169.  AW

porzygaæ siê «zwymiotowaæ» W, KN I 315.  AW
por¿ad³o lit bl, psn; formê has³a i definicjê powtórzono za Kolb; «posiad³o?»: 

O, i szërne tam zaproszono, aby tañcowa³a, Przylecia³a kukawecka, por¿ad³o jej zgani³a 
psn, Kolb 457.  AW, DK
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por¿n¹æ zob. porzn¹æ.
posada (P) Olsz Szcz; ogp: tak wydzia³, ze ja nie mam takego dochodu i postera³ 

siê posady dla mnie we Warszawie [...] za magazyniera Klon Szcz, P 5, 48, ¿a³owa³em 
potem, ¿em nie przyj¹³ posady Nadleœnego w Serejach, ale siê ju¿ sta³o Dywity Olsz, 
P 4, 56.  UDK

posadzaæ (Z + P) Nidz Pisz E³k Olc; 1. «umieszczaæ gdzieœ wiele czegoœ; wstawiaæ; 
te¿ dk.?» Pisz E³k: ta drapºa do tô œpulkòf, co œpulºi posa¼aæ Pogorzel Wk Pisz, kln 
poso¼aæ Orzechowo E³k; 2. «w odniesieniu do wielu osób: zamkn¹æ, osadziæ»: Wiœniewski 
wzi¹³ sobie grupe ch³opów i posadzo³ 35 ludzi do wiêzienia G¹ski Olc, P 6, 8; posadzany 
im. bier. w zn 1: r×mºi posa¼ane, co to okno še s tego zrobŸi Kot Nidz.  MK, DK

posadziæ (Z + lit) OW Szcz Gi¿ Pisz E³k i bl, psn; imp 2pl posadŸta bl, fut 1pl 
posadziwa Olsz, posadzim bl; 1. «wyznaczyæ komuœ miejsce do siedzenia, usadziæ; te¿: 
umieœciæ w pozycji siedz¹cej» O Olsz Szcz Pisz i bl: kole krula posa¬iú tego gospodašÅa 
Jagodne Pisz, tak ten porobek zúapaú tego paôoúka i posa¬uú go na ka‹añe Butryny 
Olsz, ü [kurê] posaîi na te jajka D³u¿ki O, UAM; 2. «umieœciæ na czymœ; na³o¿yæ, 
wsadziæ» W i bl: Mia³a panna kawkie Posadzi³a na ³awkie psn IS XI 470, posa¼u so-
b´e na gúoìe ten œlejer i myrte üot brutkona, tdi muzyka zagra i te üoba ido do t×ñca 
Stanclewo Resz; 3. «w odniesieniu do roœlin: zasadziæ» Olsz Szcz Gi¿ Pisz: na noŸiñe 
ºartofel posa¼e Lisy Pisz; 4. «wstawiæ wiele czegoœ; osadziæ» Olsz Szcz E³k: kln 
posa¬iæ [odp. na pyt. kwest.] Orzechowo E³k, podešfovaæ; ºedy flºi g¬e posa¬iæ, to 
zaúataæ Naglady Olsz; posadzony im. bier.: 1. w zn 1: W karecie j¹ [¿onê] przywieziono 
Kole piecka posadzono psn, Wis³a IV 810; 2. w zn 2: muìi: jak to, jak to šlaka búa, jak 
te kartofle tuta su posa¼òne? Kajkowo O, UAM.  KS, DK

posag (Z + P + lit) OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl, psn; pu- OW Mr¹g Pisz i bl; 
1. ogp OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: na pus×k daval ruÅne Åei D³u¿ki O, UAM, 
Czorno kokoszko, b¿o³y kur, Szykuj, matulu, posog mój. A ju¿ twój posog gotowy: Sztéry 
pszerzyny, dwa krowy psn Stef II 18, Choæbyœ by³a jak kwiat ró¿y Ka¿dej pannie pusag 
s³u¿y psn IS XXIX 105, ü przen psianknym posagiem dlá dziatek s¹ cnoty ³ojców i ma-
tek W, Bar 63; 2. «mnóstwo pieniêdzy, wielkie oszczêdnoœci (wg obj. SWarm)»: n× 
ñego to ñe duÅi vidatek, íamu s pus×gu gv×út ñe úubañ¬e W, SWarm 129.  AW

pos¹dziæ (Z + lit) Olsz; «rzuciæ na kogoœ podejrzenie (zw³aszcza o coœ z³ego)»: 
j× cale tam nie bu³em a ³on mnie ³o to pos¹dziu³ Tu³awki Olsz, KF.  AW

pos¹dziæ siê «wytoczyæ komuœ proces»: Darmoôf×ú posùn¬uú œa s Falkam úo 
take tam gúupstfo W, SWarm 118.  AW

po s¹siedzku zob. s¹siadzki.
poschn¹æ «o roœlinach: uschn¹æ»: ÷sisko posôúo i pomarzúo, teras to jedñe te Åišñe 

Wykno Nidz, ü przen leniwemu, niepilnemu poschn¹ grube udy Kal 1896, 16.  AW
poschodziæ «o wielu zwierzêtach: przyjœæ z ró¿nych miejsc»: bidúo poúunoœuúo 

úbi do gòri i ze straôu posôo¬uúo do íedni gròmadi GryŸliny Olsz, Stef JPW 10.  AW
poschodziæ siê (Z + lit) Olsz; praet 1pl my siê poschodzili; «o wielu osobach: 

zgromadziæ siê w jednym miejscu, zejœæ siê»: to m œe posôo¬¾i s koúkam Pokrzywy 
Olsz.  AW

posekiel zob. posêkiel.
poselstwo «wiadomoœæ, nowina»: Bêdziém wam pojedaæ radosne poselstwo, Bo 

sie nam przybliza niebzieskie królestwo oracja, Ma³ III 19.  DK
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pose³ (Z + P + lit) Olsz Szcz Gi¿ Pisz, psn; NApl pos³y Olsz i bl; 1. «cz³onek par-
lamentu» Olsz Szcz Gi¿: buúem posúem w Rejôstagu Ryn Gi¿, wywalèy¾i naše posúy 
prawa uèeña jeÑzyºem polsºim Purda Olsz; 2. «pos³aniec; te¿: woŸny gminny?» Szcz 
Pisz i bl: po kròtºim caœe dostaú, oèšimaú sin pšes posúa wrencòne wezwañe na sprawe 
Hejdyk Pisz, üu nas moŸil wòjt, a ten co kole wòjta to poseú Piasutno Szcz, przs. przez 
pos³y nie bêdzie wilk t³usty bl, LitLud XVII 101.  DK

posêkiel (Z + lit + SWM II) OWM; pa- Olc, -sek- Nidz Mwsch; Gsg -kla 
W Gi¿; «du¿y m³ot, u¿ywany zw³aszcza w kuŸni»: takam maúam múotkam ñic ñe 
zrobŸiš, muœiš vŸùíœæ posaçkel W, SWarm 118, co ma pare ºilu÷ to posºel Zgon 
Mr¹g. (Dnm possßkel).  DK

posia posia «przywo³anie œwini» Bredynki Resz, SWM III m. 28.  UDK
posiaæ (Z + SWM VI, IX) O Resz Nidz Wêg Gi¿ Pisz E³k Olc; fut 1pl posiejem Gi¿ 

Pisz, praet 1pl posielim Nidz Pisz, 3pl posieli Pisz; 1. «umieœciæ nasiona w odpowiednio 
przygotowanej glebie, zasiaæ» O Resz Nidz Wêg Gi¿ Pisz E³k Olc: [len] potšeba poœaæ, 
potem go tšeba wipœuúæ to on csty N Guty Pisz, ješÅina us poœ¾i Bia³a Piska, UAM, 
ü po÷ke robŸu rby, jakby poaú cu, tak e tššye Jab³onka Nidz; 2. «o przelotnym desz-
czu: popadaæ»: to ked tak pšeleæi, poœeje s pœeñæ minut i juš súonko jes i znuf moÅe pšyœæ 
Bredynki Resz, SWM VI s. 76; posiany (Z) Gi¿ Pisz Go³d; Nsg n -e Gi¿, -o Gi¿ Pisz, 
praet z podm. uogóln. ze s³p. Gi¿; im. bier. w zn 1: kady üogrudek byú üogro¼ony, kœotºi 
byúy poœone Mazuchówka Gi¿, ugór – g¬e búo pošono i pšy¬e do Åita zorano S¹dry Gi¿, 
ý to jest ov´es, groô i taka ñesanºa b¬e poœan× Go³dap, UAM.  UDK, DK

posiadaæ (Z + P + lit) OWM i bl, psn; praes 1pl posiadawa Olsz, praet 1sg  
(¿)em posiada³ Mzach, 1pl posiadalim Mr¹g; 1. «byæ w³aœcicielem, dysponowaæ czymœ, 
byæ w coœ wyposa¿onym, obdarzonym czymœ; u¿ywaæ czegoœ» OWMzach Gi¿ Pisz i bl: 
taºi co majontek poœadaú to œe mu‡iúo pan, a znu÷ te pomñejše – gbur, gospodaÅe 
Glaznoty O, mój üojæec poœad×ú ñejs× gospodarºe Or³o Gi¿, jo jek po froñæe to ne poœadaú 
añi kury, añi kota, añi psa Skajboty Olsz, ñe poadaš ekacºi Gawliki Wk Gi¿, po tej wy-
ciecie mia³em dozo do opowiadania tutaj tem Mazurom, co Polska poszada i jake boga-
stwa Klon Szcz, P 5, 30, skšyña tlo teš se kúa¬e elzna, tera to jus iô ñe poœadamy Jaœkowo 
Pisz; 2. z okreœleniem miejsca «trzymaæ gdzieœ, przechowywaæ, te¿: nosiæ coœ, byæ w coœ 
ubranym» Szcz: tam musza³em wsystkko zdac, co zem w kieszeniach poszada³, nawet i ze-
garek kieszonkowy Klon Szcz, P 5, 38, co do strojow m³odych, m³oda poszada³a na g³owie 
czepek ib, 65; 3. «wyró¿niaæ siê jak¹œ cech¹» Szcz: ten sam w³aszczycel poszada³ te 300 
kilogramow wagi i tylko siedzia³ na trzech krzese³kach Klon Szcz, P 5, 11; 4. «pozostawaæ 
z kimœ w okreœlonych stosunkach rodzinnych»: tak ze posiadam juz siedem wnukov ra-
zem Klon Szcz, P 5, 59; 5. «byæ w okreœlonej sytuacji prawno-spo³ecznej»: tu ten kont, 
to bi¾i Mazur, a poœada¾im obywatelst÷o prusºe Miko³ajki Mr¹g; 6. «o wielu osobach: 
zaj¹æ miejsce, zasi¹œæ» Mr¹g Pisz E³k: mozeœæe ìi¬e¾i tako karoselo vgloñdaúo, co ¬eæi 
poœada¾i i œe voŸi¾i i tak fkoúo Orzysz Pisz, múodemu zdejmu œlejfºi, zaœ poœadaju do 
stoúu, kture múode to tañcujo Ruska Wieœ E³k.  DK

posiadaæ siê (Z + P) W; «o wielu osobach: zaj¹æ miejsce, zasi¹œæ»: goe e 
poada¾i fkoúo stoúa, a tyn ôúopœec e¬oú na ie Bredynki Resz.  UDK, DK

posiadanka (Z + SWM II) Szcz Gi¿ Pisz; «o miejscu do siedzenia»: a) «w ³odzi» 
Szcz Pisz: poœad×nºi, g¬e œe œe¬ rôtk i pacnuje Orzyny Szcz; b) «w wozie» Jeleniewo 
Szcz, SWM II s. 43; c) «w saniach» Bogacko Gi¿, SWM II s. 58.  UDK, DK
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posiadlisko «o gospodarstwie»: to duÅe gospodarstfo œe Ìiše, taºe maúe – to maúe 
poœa¬isko, a duÅe – to duÅe poœad¾isko Bredynki Resz.  UDK

posiad³o (Z) Mr¹g Gi¿, psn; «gospodarstwo rolne, siedlisko»: dostaú poœadúo, 
co üun za nyô podatkuf ñe brukovaú púaæiæ Mr¹gowo.  UDK

posiad³oœæ (Z + P) Olsz Szcz, psn; ogp: mam... poszadjoszc ktoram objo³... po 
rodzycach ktora zapracowalie i mnie otdalie Szczêsne Olsz, P 2, 13, kuÌi¾im poœadúoœæ 
Barczewko Olsz.  UDK

posiadzisko «o gospodarstwie»: to duÅe gospodarstfo œe Ìiše, taºe maúe – to maúe 
poœa¬isko, a duÅe – to duÅe poœad¾isko Bredynki Resz.  UDK

posianie; tylko -sien-; forma rzeczownikowa czas. posiaæ w zn 1: do poœñ× to œe 
œrutuje, a po œñu brònuje Cwaliny Pisz.  UDK

posi¹œæ siê (Z) O Mr¹g E³k; «usi¹œæ sobie»: tutaj stoúek, pan œe poœoÖ¬e Nida 
Mr¹g.  UDK

posiec (Z + lit + SDGW) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; praet 1sg ja posiek³ 
Olsz, 1pl my posiekli bl; 1. «œci¹æ zbo¿e, trawê, skosiæ» WMzach Mr¹g Pisz i bl: poœee 
kosa‹i abo mainò Sza³stry Olsz, poœec tšeba zboze Piwnice Wk Szcz; 2. «poci¹æ, 
pokroiæ» Olsz Nidz: ter×s kròl rosk×z×ú, Åebi pšiñeœli kloc s œañi íi topòr íi go poœekli 
na kavaúki Butryny Olsz, Stef JPW 34, to fted œe naskuje j×jko, na tfardo œe uvaÅ 
i poœece i z múod‹i pokšva‹i œe zñes× Jedwabno Nidz, UAM, ü przen ale ti œa ñe 
úodziv×í íi do ñô ñic ñe g×d×í, ôocbi æa mñeli na kavaúki poœec Butryny Olsz, Stef 
JPW 34; posieczony (Z) O Szcz Gi¿ Pisz; Nsg n -o Pisz; im. bier.: 1. w zn 2 Szcz Gi¿ 
Pisz: ý ºäpusta na Ÿime ona be¬e pojeblowana abo poeèona f kúotke, ona e sama 
uºiœeje Mazuchówka Gi¿; 2. w zn 1 O Pisz: teras putraf us poœecony, œerpeñ Lichtajny 
O.  AW, DK

po siedz¹cku «na siedz¹co»: po œe¼ëÑcku robŸiæ to jee dobÅe, a po stojëÑcku ñe 
Lichtajny O.  KS

posiedzenie (Z+ P + lit + SWM II) OWMzach Mr¹g Pisz; 1. forma rzeczow-
nikowa czas. posiedzieæ w zn 1: taºi šezloçk i do poœe¼ña, i do posúaña Polska Wieœ 
Mr¹g; 2. «zebranie»: a) «o charakterze oficjalnym, obrady» Olsz: by³o wiêc jasnem ¿e 
przed posiedzeniem umowili siê cz³onkowie Taryby z Prezesem ich jak g³osowaæ Dywity 
Olsz, P 4, 54; b) «towarzyskie, goœcina, tzw. posiad» Nidz: i jak œe zjeôa¾i na te poœe¼ñe 
i òna wŸena ÷istºiô estowaæ, bo to ostatñi ras jus œe goœæiwa Gardyny Nidz; 3. «nie-
wielka posiad³oœæ; te¿: pomieszczenie?» O Resz Szcz: ñe¾i s÷oje poœe¼ñe Wielbark 
Szcz; 4. «miejsce do siedzenia w saniach» Skarzyn Pisz, SWM II s. 58.  KS

posiedzieæ (Z + P + lit) OWMzach Pisz Olc, psn; fut 1pl posiedzim Pisz, imp 
3sg niech pani posiedz¹ Pisz; 1. «spêdziæ jakiœ czas w pozycji siedz¹cej» OWMzach 
Pisz Olc: nam by³[o] barzo przyjemnie na tem kamienu poszedziec na pamn¹tkê, ze-
smy te miesca odwiedzili Klon Szcz, P 5, 29, ü tan laíder ñe poœe¬i spokoíñe, ale zavdi 
co broíi W, SWarm 74; üü a) «nie po³o¿yæ siê spaæ» Mzach: zrobi swiat³o i swojem 
domownikom poprosi aby noc poszedziec do rania Klon Szcz, P 5, 12; b) «o kurze: 
wysiadywaæ jajka przez okreœlony czas»: puŸñi, jek tš ñe¬ele poe¬i ta kluka, to jajka 
tšeba skòmpaæ, to œe Ÿi¬i, c sò dobre, c ñedobre Jedwabno Nidz, UAM; 2. «pozostaæ 
gdzieœ; pobyæ w towarzystwie» Pisz i bl: lepœej w domu poœe¼e Dryga³y Pisz, potm tam 
jesce œe poœe¬i, potœñejem œe, a ôojinka œe œfæi Myszki Pisz; 3. «zostaæ uwiêzionym, 
odsiedzieæ»: ³on za to p×rê l×t w kozie posiedzi Tu³awki Olsz, KF.  UDK, KS
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posiekaæ «œci¹æ zbo¿e lub trawê, skosiæ» Rudziska Szcz, SDGW 30; posiekany 
im. bier. w zn «pokroiæ, poszatkowaæ»: to juš ñe¾i ÷ taºiô kañennô garkaô uºišone 
cerwone buraºi poekane U¿ranki Gi¿.  AW, DK

posiekowany «o koniu: maj¹cy sierœæ w niejednolitym kolorze, pstrokaty»: šimel to 
aúy, ÷oks to zoút – ni? – i ted mamy šeºi – ni? – poekowane koñe Miko³ajki Mr¹g.  DK

posieleniec «zes³aniec?»: bêdzies posielêca zón¹ Skomack Wk E³k, PME XIX 
104.  AW

posienie zob. posianie.
posiewaczka «o drobnym deszczu» Liwa O, SWM VI s. 54.  UDK
posiewanie «przesiewanie»: pšetak to je do poœewaña, to mu‡o i pšetak, i œitko 

Dziurdziewo Nidz.  UDK
posiewka «o z³o¿eniu ikry»: poš÷ke robŸu rby, jakby poau cu, tak e tššye 

Jab³onka Nidz.  DK
posilaæ psn; «karmiæ, od¿ywiaæ»: Ukochani przyjaciele, Bracia mili, jak was wiele, 

Byd³o wase posilajcie, i mu dosyæ ¿eru daycie Kal 1894, 7, ü przen Mñiúoœæ üOjca ñeô 
zmacña, Uaska Sina ñeô poœila psn.  DK

posiliæ «dodaæ si³, wzmocniæ»: Æe goÅaúka ñe poœi¾i, Kto ÷ to ‡ešÅy tn œe m¾i 
psn.  AW

posiliæ siê lit bl, psn; «po¿ywiæ siê, pokrzepiæ siê posi³kiem»: prose siadaæ. I przy 
tem jednym sie posiliæ oracja, Ma³ III 110.  AW

posi³ek (Z) Resz, psn; «porcja po¿ywienia»: na poœiúek do t prac up¸ekúa 
mu jego Þona ÷lotke Bredynki Resz, ü przen [mñiúoœæ], co fselºe tu zÅodúa odno´i 
i zbav´ònm poiúek da psn.  AW

posinieæ (Z + lit) Olsz E³k; «staæ siê sinym»: posinieli z zimna Tu³awki Olsz, 
KF; posiniony (Z + lit) Olsz E³k; «pokryty siniakami, posiniaczony»: taºi iny buú, 
poiñony, byú taºi pobÞity, popuôúy £ugwa³d Olsz.  AW

posiwieæ; praet 1pl jem posiwia³; a) «o cz³owieku: staæ siê siwym, osiwieæ»: na 
ty wojnie jem tak posizi×³ Tu³awki Olsz, KF; b) «pokryæ siê siwizn¹»: £od tégo wszyst-
kiégo G³owa posizia³a psn Stef II 69.  AW, DK

poskakaæ «pobawiæ siê skacz¹c, pohasaæ»: dzieci jidzta trochê na dwór posk×kaæ 
Tu³awki Olsz, KF.  AW

poskar¿yæ siê (Z + lit) W Mr¹g; 1. «po¿aliæ siê» Resz Mr¹g: üon mu œe poskarÅú, 
Åe üuro¬iúo œe ¬ecko, a ñe ma kogo f kumotry braæ Stryjewo Resz; 2. «pójœæ na skargê, 
naskar¿yæ»: te bachy mi za³dy w³azi¹ do ³ogrodu na jabka. Poskar¿ê siê ³u guwernantki 
Tu³awki Olsz, KF.  AW, DK

posk³adaæ (Z + lit) W Szcz Pisz; 1. «umieœciæ, u³o¿yæ gdzieœ; zgromadziæ, te¿: 
z³o¿yæ w ca³oœæ» W Pisz: snopºi [lnu] œa zŸoÅe i uúoÅy f stok, napšut œe na kšš po-
skúado, a potam lusovo zafše okroçgúo œe kúa¬e dokoúa GryŸliny Olsz, i zaczeli te 
kawa³ki sk³adaæ. Posk³adali w ³o¿e nazad i pierzyno przykryli Purda [D] Olsz, BWM 
46; 2. «pozdejmowaæ»: konie ustali i bez granice nie redzili tego woza. A¿ üuni to obleke 
koœcielno posk³adali, to dopsiero konie szli dalej Purda [D] Olsz, BWM 108; 3. «od-
powiednio z³o¿yæ, by zmniejszyæ powierzchniê czegoœ»: waúkowñica; na waúºi œe to 
bie¾izne poskúada Gady Olsz; posk³adany (Z + lit) Olsz Szcz; im. bier. w zn 1: jek 
mnieli wszystko posk³adane, to psierzyno zakryli i poszli sie modliæ az do zrenku Purda 
[D] Olsz, BWM 49.  DK
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poskoczyæ «udaæ siê szybko»: ü to taºe pšysúovŸe, ºed zobac œfz ô¾ip, to mu´: 
poskoc, srce, do vyôopña Babiêta Mr¹g.  DK

poskrêcaæ siê (lit) Olsz; «ulec skrêceniu w wielu miejscach»: zob×cz, czy ³obdza 
siê nie poskrêca³a Tu³awki Olsz, KF.  AW

poskromiæ «przywo³aæ do porz¹dku, utemperowaæ»: takyô úurŸiôùf tšeba troôa 
poskrùmñiæ W, SWarm 175.  DK

poskrzeczeæ «pop³akaæ, pogrymasiæ»: daj ji pokój; niech trochê poskrzeci Tu³awki 
Olsz, KF.  DK

poskubaæ (Z + Fal PST) Resz Szcz Mr¹g E³k; «w odniesieniu do we³ny: skubi¹c, 
porozdzielaæ zbite w³ókno, rozskubaæ» Szcz Mr¹g E³k: napšut ja üo÷co üogo¾iúa, a ted 
jo [we³nê] poskubaæ i ted jo pšoñœæ, ôto ma scotºi to jo pocese i ted spšn¬e Kowalik 
Szcz; poskubany (Z) Resz Szcz; Nsg n -o Resz; praet z podm. uogóln. bez s³p. Resz; 
im. bier.: Ÿoúna búa poskubano i ted pšsúa na kamle, kamlowana Szczytno.  AW

poskubn¹æ «uszczypn¹æ lekko, skubn¹æ»: ôúopak œe panñe zalca, poskubñe, to 
zalot Wiêckowo Nidz.  AW

poskuln¹æ «zepchn¹æ, stoczyæ wiele czegoœ»: tedi kant×kami øi dròçgami to ¤Åevo 
v voda poskulnù Ruœ Olsz, KN II 55.  DK

I. pos³aæ (Z + P + lit) OWMzach Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz i bl, psn; praet 1pl pos³alim 
Gi¿; 1. «wys³aæ kogoœ, wyprawiæ w okreœlonym celu, skierowaæ gdzieœ» OWMzach 
Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: to posú×ú ten doktòr tgo ôúopa do ôaúupi poÅiæiæ šp×di Br¹swa³d 
Olsz, Stef JPW 45, Nie ¿a³uj panie, czornygo dryganta, Poslij po psiwo i po muzykanta 
psn Sob 53, ile koœñikò÷ tam posúaæ Bogacko Gi¿, potam úoíæec posúoú go do Poznaño, 
g¬e naúuèuú dobÅe mòŸiæ po polsku Sz¹bruk Olsz, KN III 212, w bagñe, ºeñi tšæina 
jest, to tak, èúoìjek tam ñe moÅe vlœæ, to ma psa, to tgo psa pošle, ñe? Kajkowo O, 
UAM, ü tedy oæeæ œe rozgnevaú i posúaú najstarsego syna f œfat Purda Olsz, ü ro¬ice ñe 
posúa¾i do polsºej škoúy Purda Olsz, ü przen i ¿y³em czy to na Warmji czy gdziekolwiek 
los mie pos³a³ Dywity Olsz, P 4, 44; 2. «przekazaæ, przes³aæ coœ; wytransportowaæ» OW 
Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz i bl: tyle grosza zaoszczêdzi³a, ¿e synowi na podró¿ powrotn¹ uciu³a³a 
i pos³a³a GazOlsz XXIX 9, no i zúoÅy¾i œe fšyscy kupe pœeñen¼y i posúa¾i na ¬eveæ¬eœont 
mšuf œfentyô Redykajny Olsz, ten pos³a³ meldunek do Inspekcyi leœnej do Wilna Dywity 
Olsz, P 4, 55, tn p×n, co tutaj ‹jaú paôtov×ne, to on rb do Polsºi as posúaú Ogonki 
Wêg, UAM; pos³any (Z + P) Olsz Gi¿, psn; Nsg n -o bl, praet z podm. uogóln. bez s³p. 
bl; im. bier.: 1. w zn 1 Gi¿ i bl: muj pan to ñaú dva üot ostr, ta druga posúano do Puzuf 
Spytkowo Gi¿; 2. w zn 2: reklamacja pos³ana przez Komitet Narodowy w Olsztynie nie 
mia³a skutku Dywity Olsz, P 4, 47.  AW, DK

II. pos³aæ, poœcieliæ (Z + P + lit + Fal PST) O Olsz Mwsch i bl, psn; inf pos³aæ 
O Olsz Gi¿ Pisz Olc, fut 1pl poœcielim Gi¿; 1. «rozpostrzeæ, rozes³aæ na jakiejœ powierzch-
ni»: a) «len do roszenia» Gi¿ E³k Olc: gdy [len] by³ om³ocony trzeba by³o go pos³aæ na 
r¿ysku aby sie odle¿a³ G¹ski Olc, P 6, 1, posúaæ go [len] na role, co üon popeçko, tedi go 
tšeba tšyæ i potym go tšeba klepaæ Siedliska Gi¿; b) «podœció³kê dla zwierz¹t» O Olsz: 
šyšºi jak œe grai posúaæ do ô¾iva Pietrzwa³d O; 2. a) «przygotowaæ miejsce do spania» 
Olsz Gi¿ Pisz i bl: œlubaçk to buú zamkñnty i üotfoÅuny, co posúaæ i üukúaœæ œe v ñigo 
Lisaki Pisz, przs. Jek sobzie poœcielesz, Tak sia wyspisz psn Stef RD 89, ü przen Œfenty 
kšyš pot œe poœæele, Evangeljo œe pšyüo¬eje psn; b) «uporz¹dkowaæ pos³anie po spaniu» 
O Gi¿ Pisz: pšde z Bjesala, to fistke pokoje lezò, fistko f pokojaô opœæiæ, posúaæ, pomæ 
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zbanºi D³u¿ki O, UAM; pos³any (Z) Wêg Gi¿ E³k, psn; Nsg n -e bl; im. bier.: 1. w zn 1a 
Wêg Gi¿ E³k: ý napœerwuj b¬e ln wdrasowan i posúan na b´el, na úoçºe Or³o Gi¿; 
2. w zn 2b: Czému ³ó¿ko stargane, Czy tak bu³o pos³ane? psn Stef II 50.  AW, KS

pos³anie forma rzeczownikowa czas. II. pos³aæ w zn 2b: taºi šezloçk i do poœe¼ña 
i do posúaña Polska Wieœ Mr¹g.  AW

pos³aniec ogp: dostañe sekretaÅa i posúanca Ró¿nowo Olsz.  AW
pos³oniæ «posoliæ (obj. SWarm), zwiêkszyæ s³onoœæ czegoœ»: tšeba ta zupa troôa 

posúùniæ W, SWarm 118.  AW
pos³uchacze «o uszach»: a koza mnaúa uši, ale to ñe byúy ušy, ino posúuôace Ruœ 

Olsz.  AW 
pos³uchaæ (Z + P + lit) OW Nidz Pisz E³k i bl, psn; imp 2pl pos³uchajta bl; 

1. «spêdziæ pewien czas na s³uchaniu czegoœ» W Pisz i bl: n× posieduj, mo¿ewa 
pos³uchaæ Tu³awki Olsz, KF, Pos³uchojta, prosza wos, £o straszliwam sóndzie: Kiedy 
przydzie Pon Jezus, Tan œwat sóndziæ bandzie psn Stef I 203; 2. «zastosowaæ siê do 
czyichœ rad, wskazówek, poleceñ, us³uchaæ» OW Nidz E³k i bl: posúu¸aúam i ñe 
spšœedaúam – i mam g¬e gúowe skryæ N Wieœ E³cka, üoñi posúuôa¾i go, poš¾i kopaæ 
i naleŸ¾i zúoto Gietrzwa³d Olsz, íeÅi ma ñe posúuô×š, to æi skùra stšepœa W, SWarm 
150; pos³uchawszy im. uprz. w funkcji s³owa osobowego w zn 1: Pan braciszek przyje-
chawszy, Pod okienkiem pos³uchawszy, Ach, có¿ to jest! psn, Wis³a III 584.  AW

pos³uchaæ siê «pos³uchaæ w zn 2»: œe wajégo keñ¼a posúuôa Jedwabno Nidz. 
  DK

pos³uchy «pods³uchiwanie, przeszpiegi»: i na kazda zebraniu to by³a kontrol nie-
miecka na pos³uchy, co Polaki mowieli na zebranu Klon Szcz, P 5, 14.  AW, DK

pos³uga (lit) Olsz i bl; «pomaganie komuœ, zw³aszcza w pracach domowych»: 
³on chodzi do niech na pos³ugê Tu³awki Olsz, KF.  DK

pos³ugacz «mê¿czyzna zatrudniony do wykonywania pos³ug»: ³on je ³u niech 
pos³ug×czem Tu³awki Olsz, KF.  DK

pos³ugaczka «kobieta zatrudniona do wykonywania pos³ug»: te posúugaèºi, co 
tam b¾i, te panst÷o poš¾i pššyjmowaæ Nidzica.  DK

pos³ugiwaæ (Z + lit) O Olsz E³k; «pe³niæ jak¹œ s³u¿bê; us³ugiwaæ»: druÅba – co 
posúuèiwaú Zwierzewo O, ³ona na tem maj¹tku pos³uguje Tu³awki Olsz, KF.  AW, DK

pos³ugiwanie forma rzeczownikowa czas. pos³ugiwaæ: listkarz jest tylko s³ug¹ 
pocztowym, a s³uga jest do pos³ugiwania i musi, gdy „Mazura” przyniesie, byæ grzecznym 
GazOlsz XXIX 24.  DK

pos³uszaæ «okazaæ pos³uszeñstwo, us³uchaæ»: na umysú usko¼ono jes, ñe bar¼o 
ôce posúusaæ Olecko.  AW, DK

pos³uszeñstwo (Z) Olsz Szcz, psn; ogp: Komu ja dziœ œlubowa³a i r¹cke da³a, 
Pos³uszeñstwo w tem ma³zeñstwsie przyobzieca³a psn Ma³ II 16, [diabe³] oskarÅaú koze, 
Åe mu ñe ôce posúušeñst÷a wypeúñiæ Rudziska Szcz.  AW

pos³uszny (Z + P + lit) OW Gi¿ Pisz i bl, psn; sup na- Olsz; «postêpuj¹cy wed³ug 
czyjejœ woli; uleg³y; zdyscyplinowany, grzeczny (zw³aszcza o dziecku)»: „ojæec” – 
a ºed w zgo¬e tak Åuú, posúušn buú, to „ojèulku” Zwierzewo O, byú Ruskom posúu-
šny, to ‹aú dobÅe, dosta¾i my jeœæ Stawiguda Olsz.  MGK

pos³u¿yæ; imp 2pl pos³u¿ta; a) «us³u¿yæ, oddaæ pos³ugê (o wziêciu udzia³u w po-
grzebie)»: pos³u¿ta umar³emu, pos³u¿y wama sam Pan Bóg St Kaletka Olsz, Leng 91; 
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b) «wyœwiadczyæ przys³ugê, dobrodziejstwo»: pos³u¿y wama sam Pan Bóg St Kaletka 
Olsz, Leng 91.  DK

pos³yszeæ (Z) Pisz, psn; «us³yszeæ»: Tak i Jaœka posúyšaúa, Na staruška zawoúa-
úa, Fstaj starušku fstaj ñeboÅe, Ktoœ u Kaœeèºi f komoÅe psn.  AW

posmaczyæ siê «doznaæ szczególnej przyjemnoœci podczas jedzenia smako³yków» 
O, JP XXXIV 281.  DK

posmagaæ «w odniesieniu do wielu osób: kilkakrotnie uderzyæ ga³¹zk¹»: ¬eæi 
z Ÿitkamy ôo¼o i posmagajò po nogaô, co sò w doma Sz¹bruk Olsz.  AW

posmaganie «o wielkanocnym warmiñskim zwyczaju chodzenia po domach 
z ga³¹zkami, którymi uderzano domowników po nogach»: do posmagana ido [odp. 
na pyt.: Jak obchodzicie Wielkanoc?] Ruœ Olsz.  DK

posmak «spróbowanie, posmakowanie»: gospodyni domu zaczê³a przygotowywaæ 
paczki kucha, aby goœciom, daæ ze sob¹ dla tych, co w domu pozostali, do posmaku 
St Kaletka Olsz, Leng 80.  AW

posmaka (Z + lit) W Mr¹g: «spróbowanie, posmakowanie»: tlo parem ostaŸiúa 
dla sna do posmaºi Szestno Mr¹g, d×í mi kavaúek kuôa na posmaka W, SWarm 
118.  AW

posmakowaæ (Z + lit) OW Szcz Pisz, psn; a) «spróbowaæ smaku jakiejœ po-
trawy» lok. jw. i bl: prose posmakowaæ jeden k¾imek abo bombom M¹cice Szcz, 
ü przen Oj, nie zierza, ¿eby ca³us Mnio³ dobrze smakowaæ, A jek rozbyœ posmakowa³, 
Wció¿byœ chcio³ ca³owaæ psn Stef II 26, ~ «zaznaæ, doœwiadczyæ»: Aô uÅyc ze ‹i 
tej radoœæi, Jezus, kturum mas v ñee, Ñeô úasºi tej sytoœæi posmakuje f Toe psn; 
b) «o potrawie: przypaœæ do gustu, zasmakowaæ»: zrazu to muŸiúa, ze bÅytko [robiæ 
placki na siarze], ale jak posmakovaúo, to muŸi: Ìece co ¬eñ Œciêciel Szcz.  AW

posmarkaæ «pobrudziæ wydzielin¹ z nosa»: Pojecho³ Jasiek na glendy, Posmorko³ 
lepy i zemby psn IS XXXIX 154.  AW

posmarowaæ (Z + lit) O Olsz Gi¿, psn; cond 1sg by ja posmarowa³ O; «pokryæ 
warstw¹ mazistej lub p³ynnej substancji; nasmarowaæ»: cob j× rçke posmarov×ú, 
o tak troôe túušèm, caúo rçke Kajkowo O, UAM, Juzef najÌerf œe ogo¾iú Uojem 
skoÅñe posmarovaú V nove portºi œe vgramo¾iú psn, trzeba to ko³o posmarowaæ, bo tak 
psiszczy Tu³awki Olsz, KF.  AW

posmarowaæ siê ogp: posmarowa³a siê tak¹ maœci¹, bo chcia³a mneæ g³×dkie lice 
Tu³awki Olsz, KF.  AW

posmektaæ «possaæ (obj. KF)»: d×j mi trochê tego bumbuna posmektaæ Tu³awki 
Olsz, KF.  AW

posmêciæ «posmuciæ» bl, Wis³a III 88.  AW
posmêtnieæ «pogr¹¿yæ siê w smutku, posmutnieæ»: po œñyræi sina posmantñaúa 

W, SWarm 118.  AW
posmoliæ (Z + lit) Olsz Nidz, psn; «pobrudziæ, zw³aszcza czymœ czarnym»: ÷ar-

tuô – cob ongo klej¬ika ñe posmo¾iæ Fr¹knowo Nidz, A rano, gdy wstano, Oj, œniéch 
z Jaœka bu³, Gdzieœ tak zmok, czornyœ smok, Chto cia posmolu³? psn Stef II 58.  AW

posmoliæ siê «pobrudziæ siê, zw³aszcza czymœ czarnym»: Oj, spuœciu³bym jo sie 
Komnyneczkiém do ny, Ale sie posmole I ne ³udom sie ji psn Stef I 53.  AW

posmuciæ siê «zasmuciæ siê»: Spad³ ci wianusek, pokrusy³ siê, A moj najmilsy 
posmuci³ siê psn, Wis³a III 590.  AW
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posmukn¹æ «przeci¹gn¹æ po czymœ d³oni¹; musn¹æ» W, SWarm 118.  AW
posn¹æ (Z) Szcz, psn; «o wielu osobach: pogr¹¿yæ siê we œnie, zasn¹æ»: posne¾i 

i jô üobu¬im, coby œe ñe spa¾i¾i w ogñu Szczytno.  AW
posnuæ «nawin¹æ przêdzê na snowad³o»: ted na krosna, jäk jus œe posnuje 

Pogorzel Wk Pisz.  AW
posoba (Z + SWM I) O; «drewniany sufit»; por. posowa.  AW
posoka (Z) Resz; «ropna wydzielina wyp³ywaj¹ca z nozdrzy konia chorego na 

zo³zê»: ropa to jest pasoka; koñoŸu z ¬oba leæi posoka, ºedy zoúzuje Rasz¹g Resz.  AW
posoliæ (Z + lit) Olsz Pisz; «posypaæ, przyprawiæ sol¹»: posolu³am trochê chleb 

ze sm×lcem Tu³awki Olsz, KF; posolony im. bier.: k÷ane ano to ñe je ñi bidúo, ñi 
koñ, to muœi posolòne bæ Gietrzwa³d Olsz.  AW

posortowaæ (Z + lit) Olsz Gi¿; -zort- Olsz; «pogrupowaæ wed³ug okreœlonej za-
sady, posegregowaæ»: jek poprasujesz kapuste, to zar× wciórkie pozortuj n× k×¿dego 
³osobno Tu³awki Olsz, KF.  AW, DK

posowa (Z + SWM I) O; «drewniany sufit»; por. posoba.  AW
pospacerowaæ ogp: moglibym jeszcze trochê poszpacerowaæ Tu³awki Olsz, KF.  AW
pospaæ; cond 1sg bych pospa³; «spêdziæ pewien czas na spaniu»: jeszcze bych 

trochê posp×³ Tu³awki Olsz, KF.  AW
pospadaæ «spaœæ w du¿ej liczbie»: tôoš zabŸ¬ ÷ kurñiku, to ÷šsºe kur pospadajo 

Gietrzwa³d Olsz.  AW
pospieraæ siê «posprzeczaæ siê, pok³óciæ siê»: wujt œe pospœral na gññe N Ka-

letka Olsz.  AW
pospinaæ; poœw. tylko im. bier.; «spi¹æ coœ w du¿ej liczbie»: œpòn, co so pospœinane 

te baúºi i goŸ¬añi drewñanéñi zabŸite tlko Lesiny M³ Szcz.  AW
posplataæ (lit) Olsz, pospletaæ (lit) W; «zapleœæ wiele czegoœ»: ta mara, co koñe 

gñeæe, to koñom gÅywy posplata w warkoèe Purda Olsz, SWM VIII s. 9.  AW
pospolity 1. «zwyczajny, wszêdzie spotykany»: w jizbaô, co byúo te nble, te Åeè 

pospolte St Kaletka Olsz; 2. «wspólny»: kiedaj nauka w szkole polska i niemiecka by³a 
tlo pospolita Purda Olsz, PorJ 50, 3 s. 15.  MGK

pospolstwo zob. pospólstwo.
pospo³ zob. pospó³.
pospo³a, pospo³o; 1. a) «wspólnie ze sob¹, nie osobno»: ja ñaúa seœæ ¬eæi w úoš-

ku, pospoúa spa¾i Ga³kowo Mr¹g; b) «jedno z drugim»: toæ my rozu‹eva, ale to tak i¬e 
pospoúo pomñešane Dajtki Olsz; 2. «ogólnie»: fšistke robostfo muŸem fœitke pospoúo 
Szmygwa³d D O.  DK

pospo³em (lit) Olsz; 1. «wspólnie ze sob¹» Olsz: ziesz ty co, moglibym pospo³em 
rolê ³obr×bziaæ ji siê sprzêgaæ Tu³awki Olsz, KF; 2. «w sumie»: ter× podrachujewa 
wciórko pospo³em, com napsisali Tu³awki Olsz, KF.  MGK, DK

pospo³o zob. pospo³a.
pospo³u (Z + P + lit + SWM IX) OWM, psn; 1. a) «w po³¹czeniu, jako ca³oœæ; 

razem, tworz¹c ca³oœæ» OWM: gròno to je – ked tak kole Ÿiœñòf to so tšy, ætery Ÿiœñe po-
spoúu Kobu³ty Szcz, to zuroœ – zòraŸem búa wicoçèano woda, to pospoúu búo Bogacko 
Gi¿, pospoúu zŸònzane, bo muso œe tšimaæ Lipowo O gm. Waplewo, Ìjeœæònek tšma 
kose kole koiska pospoúu, co ona œe ñe ruôo Wydminy Gi¿, [deki] üòt šmatòf, ñedobre 
do nošeño, to œe poÅñe na wònsºe rÅnºi, pospoúu œa sšje skrenæi na kúòmpºi Gutkowo 
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Olsz, vigarnòúa úone vaçgle úod ñgo íi úolíkami íi maœæami namazaúa íi postikaúa 
íô pospoúu. Ii úòn œa zròs Butryny Olsz, Stef JPW 35, co to p¸eñæ [bu³ek] biúo to ted 
nazwa¾i jiô bcºi, jeden to bcek, to p¸eñæ pospoúu D³u¿ec Mr¹g; b) «jedno z drugim, 
nie oddzielnie» OWM: tak œe zamunæi pospoúu Kajkowo O, œecka, pospoúu jk œe 
poñesa to futr nazvo, to i otrmb, i œecka, i kartofle Lipowo O gm. Waplewo, ejntopf – 
tak pospoúu fšstko v jednam garku Purda Olsz, groôovo zupa; èemiza – ºedy z marôœu 
pospoúu groô Zabrodzie Resz, mazurska mowa to poñesana – ñeñecka i polska pospo-
úu E³k, ñejeñi pospoúu, a ñijeñi apart – napšut zgÞebŸi, potm paeœe na kracºi Gady 
Olsz; 2. «wraz z innymi, wespó³ z kimœ, wspólnie ze sob¹, nie osobno» OWM: jak po-
tem len bú terty i úamany, to sôoîi¾i še caúo gromado i pospoúu roi¾i Narty Nidz, ja jus 
ñe, ale te stare baby to œe bodaj tak sôo¬iúy, pospoúu pššend¾i Wystêp Szcz, to jedno, to 
druga vojna, tak ze my maúo pospoúu byl Kot Nidz, put, to fšstko pospoúu leæi [odp. 
na pyt.: Jak siê przywo³uje indyki?] Samborowo O, przs. ºed zj voúu, a ñe pospoúu, 
to ñe jest dobšÅe Skajboty Olsz, UAM, ý pastfiska biúi pospoúu i pospoú paœ¾i bdúo, 
tam biú jeden postoš i on fšstko pas Ruœ Olsz, ü ºedyœ to stare Mazury tak pospoúu 
tšyma¾i, taºe braterstfo byúo, jeden druèemu pomoc davaú Narty Nidz; 3. «ogólnie, 
zbiorczo» OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz: kokoœi, kur, genœi i gònœur, kaºi, kaur – to po-
spoúu jest drup Mierki O, ptaina to fiscy pospoúu £upki Pisz, flaºi, vëÑtroba æensºa, 
letka, súo¼òna, a tak pospoúu to my ñe nazva¾i Skop Gi¿, dwòr – to co pšet robotñiºi 
i jego dom, i ta caúa obora, pospoúu to dwòr nazwa¾i Miko³ajki Mr¹g; 4. «ogó³em, 
³¹cznie, w sumie» OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz: toæ je famlja, fšiscy pospoúu ro¬ina Ruœ 
Olsz, co one bendom v gospodarstfje brukovane, fistºe pospoúu, co œe do gospodarºi 
nalezo Kot Nidz, brutka, brutkon; pospoúu brutkanstfo St Kaletka Olsz, pstre to taºi 
i taºi, fšystºi kolor pospoúu Szymonki Gi¿, ja wejde na ôujke, obúapœe ¬eœeñæ ôujek 
pospoúu za te Ÿešôoúºi N Kaletka Olsz; 5. «obok siebie, w tym samym miejscu, w to 
samo miejsce» OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: Þelazo, klesce; pospoúu œe fstko tšyma 
Rostki Pisz, to mñe¾i tako úopatko, co œe üogarña, coby byúo pospoúu £atana M³ Szcz, 
œtrop to cale œp¸icaste, co us tn daô œe pospoúu zñij¬e Szczytno, skúat to ten – p¸erse 
sºib dwa, co bú zrucòne pospoúu Zdory Pisz, ü b¬e rozg×ñano i pospoúu üorano 
[odp. na pyt. o orkê od œrodka i do œrodka] Pianki Pisz, ü dva krulove [pszczó³] po-
spoúu zabŸijom œa Stêkiny Olsz; 6. «w ca³oœci, bez podzia³u; jako komplet» WM: 
ºedoj to mñe¾im ºitel i kaftan, a caúe ubrane pospoúu to klejt Stryjewo Resz, sfetry 
to na ìešô oblec, vejstek to byú pospoúu pšysyty s tym ºitlem Zgni³ocha Nidz, to zaºet 
i buksy pospoúu £atana M³ Szcz; 7. «równoczeœnie» Mr¹g Olc: pogañacka, co tak œe 
depce s tym trtem i s tym úubem pospoúu Budki Olc, ºed ÷pšut ñe¾i to úa÷ºi to tak 
prawò reçkò rostššunsa, a lewò rozŸija pospoúu Kosewo Mr¹g; do pospo³u (Z + lit + 
SWM IX) O Olsz Nidz Mr¹g Olc; 1. a) «razem, tworz¹c ca³oœæ» O Olsz Nidz Mr¹g: 
taºe Þelazo no co tšima do pospoúu Malinowo O, Ÿ¬aæ do pospoúu, to bñ¬e mñaú 
æepúy Turówko O, ü fraz wzi¹æ siê do pospo³u Olsz zob. wzi¹æ siê; b) «jedno z drugim, 
nie oddzielnie» Nidz: jeÅna – to jest tak× ñesanka – jarka do pospoúu Jab³onka Nidz; 
2. «w jedno miejsce» O Olsz Mr¹g Olc: to bñ¬e znòf ¬òra vyænta i te oba drusºi, 
jedn z jednj stròny, druèi z druèej stròny, zeñdo œe do pospoúu Malinowo O, ºedy œe 
do pospoúu sôo¼o, co jak lu¬e do pogÅebu, to pomÅe, a ºedy œe te ruscºi rosôo¼o, to stañe 
s tej ôoroby Lipowo Mr¹g; 3. «ogólnie, zbiorczo» O Nidz: ipafka, œæelka, fœistko do 
pospoúu co tam v Ÿeñi – robok œe nazyvo £utynowo O; 4. «wspólnie ze sob¹» Nidz: 
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œtyrnaœæe dñi by¾im do pospoúu z Ruska‹i Jab³onka Nidz; 5. «zarazem»: ü kòñ zre, 
krova to zre i j do pospoúu Turówko O.  DK

pospo³y (Z) Olsz Szcz; 1. «obok siebie, w tym samym miejscu» lok. jw.: bú 
pospoú g´azd, œe krenæiú tak ôzo Wystêp Szcz; 2. «³¹cznie»: joúôa – v vuntroe taºe 
œfiñstfa pospoúy N Kaletka Olsz.  AW, DK

pospólnie 1. «wraz z innymi»: my tu pospulñe paœem £atana M³ Szcz; 2. «ogól-
nie, zbiorczo»: fœo pospulne – krova, æelok – to bdúo Wêgój Resz; 3. «jako komplet»: 
ºedy tak pospòlñe to t×¾ja [«bluzka»], a to ºitel Gajrowskie Olc.  DK

pospólstwo (Z + lit) O Resz Mzach Mr¹g i bl; -pol- O Szcz Mr¹g; 1. «towarzy-
stwo, grupa ludzi»: èasem f pospulœæe [sic!] to œe zapa¾iúo cygaro Szyldak O; 2. «ca³oœæ»: 
gumno – pospòlstfo Lipowo Mr¹g; do pospólstwa (Z + lit) O Resz Mzach Mr¹g i bl; 
1. «w po³¹czeniu, jako ca³oœæ; razem, tworz¹c ca³oœæ» O Mr¹g i bl: obora, podwuÅe; 
ñejsce budnkañi opstawŸone, gumno do pospulst÷a ÷œo Lipowo Mr¹g, to polsºe súova 
so, jo to znom, bo to úaæina je, to jo znom, tylko ñe moge zúoÅyæ do pospulstfa jed-
no buk štabe do druèej Lichtajny O; 2. «w to samo miejsce; tworz¹c gromadê» Resz 
Mzach Mr¹g: paropc e zjeôal do pospulstfa Stryjewo Resz, ü na bròzdy rozgoñiæ, 
a potem do pospolst÷a zoraæ Œwiêtajno Szcz, ü æuúanºi to taºe robotne lu¬e – æuúajo 
fest do pospulstfa Zameczek Mr¹g; 3. «³¹cznie, w sumie»: to ted bal, to fœo do pospol-
stfa – vesele Grabowo Mr¹g; w pospólstwie 1. «w po³¹czeniu, razem»: zdrojoŸisko – 
isto ervòne búoto, Åe tag Ÿenc zdrojòf f pospòlstfe Kalwa O; 2. «ogólnie, zbiorczo»: 
[w] pospolstfe kuñe i krovy – Åyìizna Zwierzewo O; 3. «³¹cznie»: gulon, samñica – 
puta; putºi f pospulstfe œe nazyvajo Zwierzewo O.  DK

pospó³ (Z + lit) OWMzach Mr¹g Pisz; -po³ OW Nidz; 1. a) «w po³¹czeniu; 
razem, tworz¹c ca³oœæ» O Olsz Mzach: to so te kople, muŸi¾i na ñe, taºe drewñane 
pospuú zbŸite Fr¹knowo Nidz, rozwurka, to tak tšma te woz pospuú, to tšeba 
zetônoñæ je Gardyny Nidz, ü fraz wzi¹æ pospó³ Olsz zob. wzi¹æ; b) «jedno z drugim, 
nie oddzielnie» O Resz Mr¹g: jee taºgo pospuú gotowango ne jed¾i, jak groô, 
kapuste, kae i üot starego woúu üokrase Bredynki Resz, to ôúopòm do sfetròf, co ne 
ma bæ za mno, n za jasno to tak bŸeÅò pospuú D³u¿ki O, UAM; 2. «w to samo 
miejsce» O Pisz: jek gúmboºe gñ×zda zrobŸi, to una te j×jka skulne pospuú i potm 
te vŸškne pšegÅje, a te otspudne su Þimne D³u¿ki O, UAM, ü do skúadu, pospuú 
skúadaæ, rozorywaæ to rozruæiæ Szmygwa³d D O; 3. «wspólnie ze sob¹, wraz z in-
nymi» Olsz: tak uñi oboje pospuú š¾i i tak moÅe dwa ºilumetr uš¾i Pokrzywy Olsz; 
4. «ogólnie, zbiorczo» O: fšystko pospuú to futer dla Åiìizny Liwa O; 5. «³¹cznie, 
w sumie» Olsz Nidz: liôa – šeœæ Åenduf pospuú, zaguny to so ìeçkše Dorotowo Olsz; 
6. «równoczeœnie»: jak ten duÅ i maú lamšek pši¬e, to moÅna añib šelowaæ i oraæ 
pospoú Szyldak O; do pospó³ (Z) Olsz Nidz; 1. «wespó³ z kimœ, wraz z innymi» lok. 
jw.: tom buú z ño tši ‹eœonce do pospuú, tom otšet, tom buú tš tygodñe preè od ñi 
N Kaletka Olsz; 2. «w po³¹czeniu, jako ca³oœæ»: tššma œe do pospoú, gŸint Nataæ Wk 
Nidz.  DK 

do pospó³ka zob. do pospó³ka.
pospraszaæ «zaprosiæ wiele osób»: i znòvuí pospr×š×ú fšistkô z dalek× i blisk× 

Leszno Olsz, Stef JPW 71.  KS
posprê¿ynowaæ (Z + SWM IX) Mzach; «spulchniæ glebê kultywatorem»: napšòt 

posprenzynovaæ, pobronovaæ i potym œoæ DŸwierzuty Szcz.  UDK, AW
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posprz¹taæ (Z) Nidz Gi¿ Pisz; «zebraæ i uporz¹dkowaæ wiele rzeczy, zw³aszcza 
po posi³ku»: jak ñadañe poje¼u, to pospššòntam ot ñadaña i wode podaje Nidzica, œe 
pospšòntaúo, pomúo i do kosæoúa na ¬eœuntò naboznstfo Myszki Pisz.  UDK, DK

posprzeczaæ siê «pok³óciæ siê, wdaæ siê w spór»: gospodárze sie posprzéczali 
i poœli na sónd W, Stef OK 52.  UDK

posprzedawaæ «sprzedaæ kolejno wiele czegoœ»: n×fpšòt bi tšeba pospšedavaæ 
zorti, kokoši, gòíski, koza i proœ×ka, a to tak inc-pinc ñe d× œa zrobŸiæ Sz¹bruk Olsz, 
Stef JPW 7.  UDK

post (Z + P + lit + SWM VIII, Szyf ZOW II) OWM, psn; «czas, zw³aszcza 
przed Wielkanoc¹, w którym ze wzglêdów religijnych obowi¹zuje powstrzymanie siê 
od spo¿ywania niektórych pokarmów (zwykle miêsa); te¿: samo takie ograniczanie 
siê»: zreszt¹ w naszy wsi nicht jeszcze w poœcie miajsa nie jáda, i nawet w niedziele 
postne W, Bar 83, zupa s kapuœæakem – to f posty fpšut vaÅy¾i Gietrzwa³d Olsz, postu 
jes duÅo, ÷ Ìontek i œrode œe poœæi, post pšet BoÅem Naro¼eñem, ˆelkanoc Wojnowo 
Mr¹g, we wyrze katolickiej s¹m posty, a w ewangelickiej nie ma postow Klon Szcz, P 5, 
25, f sobote ku¸i pœeco, v Ðelºi Pœontek je post Purdka Olsz, û du¿y post «w Koœciele 
katolickim: Wielki Post»: terá¿ ju¿ i w du¿am poœcie mo¿na miajso jeœæ w niedziele 
i dwa razy w tydziañ na ³obziád W, Bar 83, wielki post «Wielki Pi¹tek» Olsz: a we wielki 
post to o 3-ciej godzinie zmowi³a zawsze pacierz Ojcze nasz i Zdrowaœ Maria i ktory dla 
nas cierpia³ rany Jezu Christe zmi³uj siê nad namy Dywity Olsz, P 4, 2.  HP, DK

I. postaæ rzecz. m f (Z + lit + SWM VIII) O Olsz Nidz Gi¿ Pisz i bl, psn; m Gi¿, 
f O Olsz Nidz Gi¿ Pisz i bl, zapisy bez nacechowania rodzajowego Olsz Nidz Pisz i bl; 
Apl -e bl; 1. «zewnêtrzna forma, kszta³t, wygl¹d» O Olsz Gi¿ i bl: dopuºi súunko ñe 
vešúo, to by¾i f postaæi èúoŸeka, jek súunko vešúo, to nazot kruka‹i by¾i Purda Olsz, 
tan kúobuk tam œe zjaŸiú – wúaœñe ÷ tej postaæi kury, ÷ tej postaæi kokošy Olsz, jak Pan 
Bóg po œwiecie chodzie³, w postaci ludzkiej Pan Jezus weœli do jedny wioski z Piotrym 
i Paw³ym Ro¿ental O, PorJ 52, 3 s. 34, kúobuk – to byú djabuú pot postaæo üogña 
Olsz, ü przen «uosobienie»: w diabelskim postaciu [o cz³owieku opêtanym] Paprotki 
Gi¿, SWM VIII s. 16, Ñeô tfe, Jezu, koœañe pšjme postaæ ve mñe, V umœle bšÅñi psn; 
2. «upiór (odp. na pyt. kwest.); te¿ o zjawie» Olsz Nidz Pisz i bl: ü ÷ postaæi ôo¬i 
[ten, co umar³ (dopisek eksploratora)] Sz¹bruk Olsz, i ten pan ile raz wjeôaú, to 
òn še okazwaú ÷ tj gospodarce ÷ postaèi. Un tam še pššejz¼oú Nidzica; 3. «postura, 
powierzchownoœæ» bl: Za mojó godnoœæ i psienknó postaæ Cyli jo ni moge zonki dostaæ 
psn IS LXX 255.  KS, DK

II. postaæ, postojeæ (Z + lit) OW Nidz Mr¹g Pisz, psn; inf postoiæ Olsz Mr¹g 
i bl, postojéæ Pisz, fut 1 pl postojemy bl, praet 3sg postoja³o O, 3pl postoja³y O; 1. «byæ 
zostawionym na pewien czas w oczekiwaniu na okreœlony rezultat» OW Nidz Mr¹g 
Pisz: búo pšeca¼une bes púaôte abo üobrusek i v becºe búo dane, postojaúo ¬eñ abo 
dva aš búo uºisane i búo dobre [o robieniu piwa] Lipowo O gm. Waplewo, jäk 
postoi dúuÅej to samo sk÷aœñeje Stawiguda Olsz, zalez jak cas jes; postoji, potem 
œe wpúuce [o praniu] Nidzica; 2. «staæ przez pewien czas» O i bl: s 15 šfin ¬iºiô 
postojaúy na gurce, pokryncuúy œe i pošúy nazat do lasa Lipowo O gm. Pietrzwa³d, 
W niedziela siê ustroja, pumperety pum, Z kochaneczkam postoje, pumperety pum 
psn Sob 63; 3. «zatrzymaæ siê, stan¹æ» bl: I vyndrova¾i, ¬efcyna ji¬e Postuj, me syrce, 
ja æe na´i¼e psn.  KS
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postanie «zewnêtrzna forma, wygl¹d, postaæ»: mara – co ÷ cúekowm postañu 
ôo¬i  duœi lu¬e Mr¹gowo.  KS

postanowiæ (P + lit) W Szcz i bl; 1. «podj¹æ decyzjê w jakiejœ sprawie, zadecydowaæ 
o czymœ» W i bl: postanowi³em bacznie obserwowaæ, co dalej bêdzie z tem ruchem li-
tewskiem pod w³adz¹ niemieck¹ Dywity Olsz, P 4, 50, pozieda³ mi, zies, ze w tamto 
niedziele byli w oglêdzinach, no i ju¿ wszystko postanozili bl, Ma³ III 97; 2. «ustanowiæ? 
ulokowaæ?»: po przybyciu z wycecki trzytygodniowiej potrzeba by³o gdzieœ postanowieæ 
ponkt granicny Klon Szcz, P 5, 31.  KS, DK

postanowienie (P) Olsz Szcz; «rzecz postanowiona, decyzja»: nim to postanowie-
nie w czyn obroci³em rozwa¿y³em w mem umiœle i duszy, ¿e jak siê to wyda ¿e ja to robie, 
to mie niemcy jako zdrajcê roztrzelaæ dadz¹ Dywity Olsz, P 4, 52.  KS

postaraæ siê (P + lit) Olsz Szcz i bl; imp 2pl postarajta siê bl; 1. «wyszukaæ, 
wystaraæ siê» Olsz Szcz: tak wydzia³, ze ja nie mam takego dochodu i postara³ siê po-
sady dla mnie we Warszawie za magazyniera Klon Szcz, P 5, 48, kawalerzy postarali siê 
muzykê, a panie czasto, lub pod nazawo stary czasow „kucha” i rozniego jedzienia ib, 
62; 2. «do³o¿yæ wysi³ku, starañ» Olsz i bl: postarajta siê te¿ o to, aby listkarze na Warmji 
mieli w przysz³ym miesi¹cu torby jeszcze wiêcej „Gazetami Olsztyñskiemi” nape³nione 
GazOlsz XV 193.  KS

postarek «listonosz» Stawiguda Olsz, SWM V s. 47.  KS
po staremu zob. stary.
postarzeæ siê (lit) W; ogp: ale ten twój ch³op to siê na ty wojne postarz×³ Tu³awki 

Olsz, KF.  KS
postarzyæ «zrobiæ siê starszym, postarzeæ siê»: zmaršèono gamba m×, ºedy 

postaÅú Purda Olsz.  KS
postarzyæ siê «postarzeæ siê» Tu³awki Olsz, KF.  DK
postaw m f, postawa (Z + P + lit + SWM II, IV, Fal PST) OWM i bl, psn; po-

staw m Mzach Pisz Olc i bl, f Pisz E³k, m? f? Resz M i bl, postawa OWM, zapisy 
f nierozstrzygaj¹ce formy Nsg OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz, zapisy nierozstrzygaj¹ce for-
my Nsg ani rodzaju gramatycznego Nidz Pisz i bl; Gpl -ów Nidz i bl; 1. «nitki rozci¹gniête 
wzd³u¿ krosien, czasem te¿ o osnowie gotowej tkaniny» OWM: postaf ten co i¬e üod 
vaúu Rostki Pisz, o÷ta posta÷ co nakrencona na krosnaô Orzysz Pisz, post×f, to jest, co 
by¬e navúucuno do tkaño, a vüÑtek, to by¬e do tkan× Jurki Olc, postava, ñiæi vzdúuš, na 
postaìe œe tèe, vontek œe tèe Gi³awy Olsz, fartusºi to byúo tkano aúa postava i ruzove 
prïÑšºi Zdory Pisz; 2. postaw m? f? postawa «deska osadzona bezpoœrednio na nogach 
ko³owrotka, tzw. sto³ek» Nidz Olc i bl; 3. «o dnie koszyka»: opaúka pleæona w ro¼aju 
kosu z ruzgu÷ i s koÅñi, z lescn, s kadku posta÷ Pisz; 4. «beczka le¿¹ca bezpoœrednio 
na osi wozu»: postaw odspódny Wiêckowo Nidz, SWM II s. 26.  KS

postawaæ «o wielu osobach: stan¹æ, zatrzymaæ siê»: postawa¾i, rozeœ¾i œe do domu 
i ñic sä ñe do‡e¬e¾i Gietrzwa³d Olsz.  DK

postawiaæ (Z + P) O Olsz Szcz Mr¹g Pisz E³k Olc; «ustawiæ wiele czegoœ, 
poustawiaæ; te¿ ndk.» lok. jw.: òñi tu súupy postaŸa¾i do œfatúa elektrycngo Szczytno, 
rogal do tiô polckòf, to tam ta¾iÅe œe posta´aúo Kalinowo E³k, sopa to tam, g¬e œe 
enventaš postaìa, vozy i mainy Góra Pisz; postawiany (Z + P) Olsz Szcz; im. bier.: 
[len] virvany, f snopºi postaìany, jak usôñe ben¬e drašovany albo rafovany Marcinkowo 
Olsz.  KS
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postawianie «odstawianie czegoœ na pewien czas w okreœlonym celu»: garnek 
taºe do piæa i do postaÞano do m¾ika to tyš garnek Ba³dy Nidz.  DK

postawiæ (Z + P + lit + SWM IV) OWM, psn; inf -eæ Szcz Pisz, -éæ Olsz Pisz, 
fut 1pl postawiwa O Olsz, praet 1sg ja postawi³ Olsz, 1pl postawilim Olsz Szcz Mr¹g 
Gi¿, 2pl postawiliœta Olsz; 1. «umieœciæ gdzieœ, ulokowaæ; zostawiæ w jakimœ miejscu» 
OWM: postaìi¾i ten plun naÏstuú i spœeva¾i s kancjonaúu Zdory Pisz, i tedy daú te 
kose posta‡iæ na podwurek Mi³uki Szcz, f¾inte postaìiú kele šèepy Smolonek O, gdzie 
my tê szafê postaziwa? Tu³awki Olsz, KF, tk×c taºe kšeseúko sob´e postaŸuú i tkaú na 
stoúku Pogorzel Wk Pisz, drabŸine postaŸiæ Rybical Gi¿, juÅbm davno mne¾i kona, ale 
ñi mova ºen go postaìiæ, bo ñe ma stodoú Radosty Olsz, UAM, goœæiñec to buú tak 
üode fœi, to tedy mòk furmanke tam postaŸeæ Zdory Pisz, mam taºe vpatºi, co lu¬e o te 
maœin ñe dbajo, òñi je postaŸo ¾¬e na polu dajò stojiæ abo ¾¬e pod oºapem Bia³a Piska, 
UAM, ü ¬eæi postaŸo skoÅñe i tam œe vúoÅy bombonòf i jepkòf, to muìo, co Mikoúaj 
pšyños Klebark Wk Olsz, ü postaÅuú skšine i úodbÅií× to Åeko Leszno Olsz, Stef JPW 
75; üü a) «u³o¿yæ, ustawiæ w okreœlony sposób» OWM: [snopki] do wysôñeñæa œe 
posta‡i ÷ tako gromatºe, ÷ taºe îeòntºi Ogródek E³k, kazaú úusko pšekreñæiæ, g¬e 
gúowa búa, tam noga‹i posta‡iæ Gardyny Nidz; b) «odstawiæ coœ na jakiœ czas w od-
powiednie miejsce w oczekiwaniu na okreœlony rezultat» OM: kartofle ºisajo leÌej, 
moçko üopsypano i postaŸiæ na noc, pšikryæ f æepúe ‹ejsce Miko³ajki Mr¹g, to œe vejæe 
vleje [mleko] v jaºi garnek abo œe v ¬eºe vleje i œe kfaœi; ek ôco spoÅej, to œe na kotlyne 
postaŸi Piwnice Wk Szcz, postaìjo mlko na kfaœne Orzysz Pisz, tedy go postaŸe, co 
ten ô¾ibek ºisa Mr¹gowo; c) «w odniesieniu do stóp: oprzeæ na czymœ; te¿: st¹pn¹æ» 
O Pisz: fustulek to nog œe postaŸi na ñego Jaœkowo Pisz, to dÅewo pšešedú krul, a ta 
krulowa jak ôæaúa posta‡iæ noge, to œe zaruô¾iúo to dÅewo Jagodne Pisz; d) «napisaæ, 
nakreœliæ jakiœ znak graficzny»: jak œe potÌisaæ ñe u‹e, to tšši kšyÅyºi postaìi, jek na 
cmntaÅu Œciêciel Szcz; 2. «stawiaj¹c (zwykle pionowo), osadziæ w jednym miejscu» 
OW Nidz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz Olc: coœta tak pochy³o postazili ten sztend×r? Mo¿e siê 
zawaliæ ca³y rysztunek Tu³awki Olsz, KF, Polacy postaŸi¾i na grañic kiš, a jek Xitleri 
pi¾i do Polski, tak kaza¾i Polakom, co majo ten kiš üoba¾iæ Pokrzywy Olsz, un veŸñe 
postaìji úoìjeka, tak jagb úoìjek buú – ñe? – ukuje na polu taºe dÅevo tam fko-
p¸e i veŸñe korm×n mu poìjeœi i ×pºe Kajkowo O, UAM; üü a) «w odniesieniu do 
sieci: zastawiæ» O Olsz Nidz Pisz: muŸi¾i œeæ stawn×, bo ju postaŸi¾i i òna tam stojaúa 
Stawiguda Olsz, zaºi e postaŸi na ¾iny Jab³onka Nidz; b) «umocowaæ na urz¹dzeniach 
tkackich osnowê, osnuæ» O Mr¹g Gi¿ Olc i bl: bal wzwaæ, to jak ºed te robote 
skòñc¾i, to ÷ted krosna posta´i¾i U¿ranki Gi¿, postawa, co œe postaŸiúo to postawa 
£utynowo O; 3. «podaæ do sto³u; te¿: zafundowaæ» W Nidz Pisz E³k Olc i bl: na ìièi¾e 
ñe ma taºego zvyèaju, Åeby dvanaœæe stravuf postaìiæ Redykajny Olsz, ºartofel s solo 
im postafæe Karwik Pisz, úuœedli na œila f karèñe i k×Ådi postaŸúu [sic!] po íeni l×¼e W, 
SWarm 73; 4. «zbudowaæ, wystawiæ» WMzach Mr¹g Pisz: rozvaluú to glnanºe i nov 
dòm posta´iú Bia³a Piska, UAM, na mnejscu, gdzie auto (automobil) przejech×³o tego 
cz³ozieka, postazili na pamn¹tkê kapliczkê Tu³awki Olsz, KF, jo go [dom] som postaŸuú 
z mojeô pœeñen¼y Sza³stry Olsz, ü no to ted soje postaw´uú gospodarke Dêbowiec 
Nidz, UAM; 5. «skierowaæ gdzieœ kogoœ z wyznaczonym zadaniem lub w okreœlonym 
celu» Olsz Gi¿ Olc i bl: A ojciec i matka moja Na mnie sie zasadzili I w ko³o wzin-
nicy swojej Za stroza postawzili psn IS LXXXVIII 308, po‡eœæ kazup na šueñice, 
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posta‡æ str×š, to üon po tn kazup pšyj¬e Gietrzwa³d Olsz, ü i marsz – postawi³ mnie 
i Juliusza do k¹ta G¹ski Olc, P 6, 3, ü przen i s¹dze z tego, ¿e gdziekolwiek polaka los 
postawi, powinien on byæ i ¿yæ jak nieskazitelny cz³owiek Dywity Olsz, P 4, 44; postawiæ 
w u¿. rzeczownikowym «ustawienie»: sto¾ik do radjo posta‡iæ Babiêta Mr¹g; posta-
wiony (Z + P + lit + SWM IV) OWM; Nsg n -e Resz Szcz Pisz, -o Mr¹g Gi¿; im. 
bier.: 1. w zn 1 O Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz: ý to b¬e fœo tam ñisko postaŸune, a vysoko 
porce¾ina Rostki Pisz, [maszyny] pod da¸em na zarok bêÑdo postaŸòne, cob ñe desc 
Szczytno; üü a) w zn 1a O Olsz Mr¹g Pisz: ý f snopºi beñ¬e postaŸuno, tedy beñ¬e re-
flovano Piecki Mr¹g, beñ¬e [len] postaìòny v úoºi – f kupk Sprêcowo Olsz; b) w zn 1b 
Gi¿: [len] bñ¬e postaŸòn na ´etše Skop Gi¿; c) w zn 1c: koÞoúek, ted be¬e postaŸona 
noga na ten koŸoúek Polska Wieœ Mr¹g; 2. w zn 2 O Olsz Mzach Mr¹g Wêg Gi¿ E³k 
i bl: Åarna to buú tak súup postaŸuny, špecyjalny kamnen üokruçgúy, co še mñe¾iúo Gady 
Olsz; üü a) w zn 2b O Olsz Szcz E³k i bl: najpšut ‹itºi rojune, a potem pšdò krosna 
postaìjune Kajkowo O, UAM, ben¬e postawa posta‡ona s pšen¼y lub baweúny Gutkowo 
Olsz; b) w zn 2a: ý Åaºi te üokruçgúe bndo posta¾Ÿone Swaderki O; 3. w zn 4 Olsz Szcz 
Pisz E³k: sopa to jest pš oboÅe abo pš stodole postav´òna z deskòf Bia³a Piska, UAM, 
nad zdromp œæana posta‡ona bywa z meter wÅej GryŸliny Olsz; 4. w zn 3 O Resz Gi¿ 
Pisz E³k: o usmy go¬iñe beñ¬e Ÿimna ìeceÅa postaìon×, to be¬e: kotlety, vuršta, rb, ôlp, 
masúo Ruska Wieœ E³k.  KS, DK

postawiæ siê (Z + P) Olsz Mr¹g E³k Olc; 1. «zaj¹æ zdecydowane stanowisko, 
zw³aszcza wyra¿aj¹ce sprzeciw» lok. jw.: Jerhart œe ro¬icom posta´iú – œe peæko ro¬i-
còf posta´iú Miko³ajki Mr¹g; 2. «stan¹æ, ustawiæ siê»: pošed do añi za ¬‡Åe še posta-
‡iú Butryny Olsz; postawiwszy siê im. uprz. w zn 1: mogli by mie skrytobojczo zabiæ za 
to otwarte moje wyst¹pienie z ich szeregów a postawiwszy siê jako otwarty Polak Dywity 
Olsz, P 4, 56.  KS, DK

postawid³o «o bocznej ramie warsztatu tkackiego» Gietrzwa³d Olsz, SWM IV 
s. 115.  KS

postawienie forma rzeczownikowa czas. postawiæ w zn 1: do postaìeña jest tam, 
co mozna postaìiæ maúe Þeèa; tam še ñe pšeèe œe, tam je za visoko Ba³dy Nidz.  KS

postawisko «o bocznej ramie warsztatu tkackiego» Gietrzwa³d Olsz, SWM 
IV s. 115.  KS

postawiwa «o bocznych ramach warsztatu tkackiego» Redykajny Olsz, SWM IV 
s.115.  KS

*postawowaæ «k³aœæ, stawiaæ»: fôo¬i, postaÅuje kufry i zamika ¬ìiÅe Butryny 
Olsz.  KS

post¹piæ (lit) Olsz; «zachowaæ siê w okreœlony sposób»: Åaúovaúa za to, Åe tak Ÿle 
postòmpœuúa Butryny Olsz, Stef JPW 38.  AW

postemplowaæ (lit) W; «opatrzyæ pieczêci¹, podstemplowaæ»: patrz n× tem listku 
bryfmarki nie posztemplowali Tu³awki Olsz, KF.  UDK

posterunek (Z + P) Olsz Mzach Gi¿ Pisz; 1. «siedziba stra¿y, s³u¿b wojskowych 
lub policyjnych, wartownia» lok. jw.: una byúa na zaÅon¼eñe wòjta areštowana ji na 
posterunek zaprowa¼ona Purda Olsz, jeno ¬ecºi naucòne kraœæ; latoœ em byú na po-
sterunku i iô em oskarÅyú Hejdyk Pisz; 2. «grupa osób stanowi¹ca za³ogê wartowni, 
pe³ni¹ca tam s³u¿bê» Szcz: mia³em przez posterunki te¿ takie zdarzenia, ze musza³em 
dowod lub aswejs pokazac Klon Szcz, P 5, 54.  UDK, DK
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postêkaæ przen «ponarzekaæ»: jek siê trochê postêk×, to zar× l¿y Tu³awki Olsz, 
KF.  UDK

postêkuwaæ przen «narzekaæ, kwêkaæ»: postêkuwaæ; moja szwygiermatka 
postêkuje, ale siê jakoœ jeszcze trzym× Tu³awki Olsz, KF.  UDK

postêp; postêpy «zmiana na lepsze, rozwijanie siê»: m¹droœæ ludzka te¿ robzi 
postampy W, Bar 85.  DK

postêpek «sposób postêpowania, uczynek»: Sesdziesiont lat cz³ek stateczny W po-
stempkiach, w praczach bezpieczny, Przestrzega s³awy y cznoty, Juz sie b³azenstwem nie 
bawy psn, LitLud 60.  UDK

postêpowaæ (Z + P) Olsz Gi¿, psn; fut 1sg m bêdê postêpowaæ Olsz; 1. «dzia³aæ, 
zachowywaæ siê w okreœlony sposób» Olsz Gi¿ i bl: i pod³ug tego postêpowa³em i ¿y³em 
czy to na Warmji czy gdziekolwiek los mie pos³a³ Dywity Olsz, P 4, 44, Okrutnie na ten 
czas Tatar postêpowa³, Bêdzie siê temu œwiat potomny dziwowa³ psn IS XLIII 169; 2. «iœæ 
w jakimœ kierunku, pod¹¿aæ»: gdy w sieni by³em to z drugiego k¹ca postêpuje jakieœ czar-
ne zwierze Dywity Olsz, P 4, 14, ü przen òn w úasce postmpuje ku tobŸe z ‹iúoœæi psn; 
üü przen «d¹¿yæ»: tera wojna œe skoñèy, do tego j× bende postempowaæ, ale proša kaÅdego 
èúo‡eka, coby m do reçºi šet Gietrzwa³d Olsz; 3. «odnosiæ siê do kogoœ, obchodziæ siê 
z kimœ jakoœ»: ona tak Ÿle œ ño postmpowaúa U¿ranki Gi¿.  UDK, DK

postêpowanie «sposób dzia³ania»: takie zapatrywanie i postêpowanie mia³em 
w ci¹¿ na sercu i umiœle Dywity Olsz, P 4, 44.  AW

postêpy zob. postêp.
postmistrz «naczelnik poczty»: ju¿ trzeci r×z nie dostajê „Gazety Olstynski”; pódê 

do postmistrza ji mu to poziem Tu³awki Olsz, KF. (Nm Postmeister).  UDK
postny (Z + P + lit + SWM VIII) W Nidz Pisz Olc, psn; 1. «taki, w którym 

obowi¹zuje post, przypadaj¹cy na okres postu» W Nidz Pisz Olc: na jutro kupsi-
wa sobzie stynki, bo to postny dzieñ Tu³awki Olsz, KF, û postne dni Pisz zob. dzieñ 
w zn 3, postne niedziele Olc zob. niedziela w zn 2, postne tygodnie Nidz zob. tydzieñ; 
2. «o posi³ku: bezmiêsny, ja³owy»: Resz i bl: Wnet za sto³em wszyscy siedzó Ji zieczerzaæ 
postnó jedzó: Bez mleka ji bez t³ustoœci psn Zient 182.  UDK

po stoj¹cku (Z + lit) O Olsz i bl; «na stoj¹co»: stojunce klepadúo, co tak stojaúo 
i co œe tak mogúo po stojuncku robŸiæ Olsztynek O.  KS

postojeæ zob. II. postaæ.
postowaæ «poœciæ; te¿: stosowaæ okreœlon¹ dietê»: v vašyj vŸaÅe to je, jo ñe lue 

postovaæ, bo jo ñe mam za co, coby ‹i biúo otjente Grabin O, u nas to tylko dla ôoro-
buf, dla vÅoduf to œe muœi postovaæ ib.  KS, DK

postowy (SWM VIII) Mr¹g Gi¿ E³k Olc; postowe niedziele zob. niedziela 
w zn 2.  DK

postrach «strach, przera¿enie»: i ma postrach têgo moczny Skomack Wk E³k, 
PME XIX 125.  UDK

postradaæ «utraciæ»: kto z warmjaków na dzia³acza siê poœwiêci³ musia³ siê z tem 
liczyæ, ¿e i ¿ycie mo¿e postradaæ Dywity Olsz, P 4, 39, Pas³a, pas³a, zawroca³a, Swoje 
bylki postrada³a psn Stef II 21.  UDK

postraszyæ (Z + lit) O Olsz Nidz Pisz; «wywo³aæ chwilowy strach»: ³on chci×³ 
w×ju jen× postraszyæ Tu³awki Olsz, KF, uñi [dziki] su taºe mundre, ôoc un jiô i postraš 
[o kukle stawianej na polu] Kajkowo O, UAM.  UDK
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postraszyæ siê «wpaœæ w pop³och, przestraszyæ siê»: fted muœi Åivo iôo b, ñe 
muœi tam jaºi kik b, bo ºed tam kto jest a ešèe tam moÅe kšic abo co, to ta kobúa 
e postraš i suñe do gòr Kajkowo O, UAM.  UDK

postr¹caæ «w odniesieniu do niektórych czêœci cia³a: pouszkadzaæ, poprzetr¹caæ»: 
dobÅe go [k³obuka] opôo¬il, bo jak œe Ÿle opôo¬i¾i, to im kreçèi postroncaú Babiêta 
Mr¹g, Choæ im nä dwu stronäch märzy To skoco m³odzi i stärzy Nä góre sobie nie däjo 
Rych³o piêty postr¹cäjo psn Kêtrz 75.  DK

postroiæ «ubraæ strojnie wiele osób»: ü Postroji nas jek laleczki, Ach dobrze nam 
³u mateczki psn IS XXVII 101; postrojony im. bier. w zn «poozdabiaæ, przystroiæ»: na 
polu wyera¾i kúosºi i plòn taºi buú roony na tšeô nuskaô, te nusºi by¾i pleæòne i by¾i 
postrojòne rozmaity‹i œlejôa‹i Zdory Pisz.  UDK, AW

postroiæ siê (Z + lit) O Olsz; «o wielu osobach: ubraæ siê strojnie»: postroi¾i œe 
te ¬fc×ºi i tam potem añi vesele mñe¾i po Åñivaô Zwierzewo O.  UDK, AW

postronek (Z + lit + SWM II, SDGW) OWM, psn; 1. «sznur, rzemieñ lub 
taœma parciana (te¿ o ³añcuchu) stanowi¹ce czêœæ uprzê¿y» OWM: vo¼a to postro-
nek kole uzd Lipowiec Szcz, postròÑºi to pšdo do üorckòf Lesiny M³ Szcz, postrunºi 
to kole šluf so, paræane, to provoŸane i postrònºi keæane i provoŸane i skuÅane kole 
šluf teš Œwignajno Wk Mr¹g, postrunºi – mogo byæ ze lnu, mogo byæ druæaºi Hejdyk 
Pisz; üü «linka, powróz w ró¿nym zastosowaniu» O Mr¹g i bl: i potm te kunoÌje, 
s tgo to bl zavd provoz rojune, postrònk rozmajite – do kuñi, do fšsºego Kajkowo 
O, UAM, nu, jak dva noèi pšš¾i, co postrònºim vŸe¾i, vŸe¾im oboje æoçgnòñæ – ñ? 
– ònego æelaka væòçgne¾im ib, ü teras mñe prova¼òm jak psa na postruçku psn; 
2. «o wi¹zaniu ³¹cz¹cym kapice dzier¿aka i bijaka cepów» Olsz.  UDK, KS

postronny (Z) Olsz Nidz; «boczny»: ino tak postrunne koÅeñe [odp. na pyt. 
kwest.] Gardyny Nidz.  MGK

postrychowaæ (Z + lit + SDGW) OW Nidz; 1. «w odniesieniu do ostrza kosy: 
g³adz¹c specjalnym narzêdziem, naostrzyæ» lok. jw.: poklepaæ tšeba i poœtryôovaæ, klepœe 
œe na b×pce, poœtryôuje œe œtryôolcem albo i oseúko Fr¹knowo Nidz; 2. «posmarowaæ, 
powlec czymœ» W, SWarm 119. Uwaga: znaczenie «sklepaæ kosê» w SDGW wydaje 
siê w¹tpliwe.  KS

postrzec (Z) Olc, lit bl; «zobaczyæ, zauwa¿yæ»: Bo go ludzie, co spali, Na dachu 
nie z³apali, W drodze go nie postrzegli, Ni go koniem zabiegli GazOlsz XXIX 62.  UDK

postrzelaæ (Z + lit) Olsz Szcz Mr¹g Gi¿; 1. a) «strzelaj¹c, trafiæ w coœ wiele razy» Olsz 
Szcz Gi¿: fšske púaôty – nawet üobrazy na œæanaô postšyla¾i Sprêcowo Olsz; b) «strzelaj¹c, 
ugodziæ wiele istot» Olsz Gi¿: jedän Pol×k, w Wymoju to byúo, postšyloú tyô Ñemcu÷, tšeô 
cale zai¾i, a œtereô porañi¾i æêško Stawiguda Olsz; 2. «spêdziæ jakiœ czas na strzelaniu» 
Olsz: d×j mi te¿ trochê postrzelaæ Tu³awki Olsz, KF; postrzelany im. bier. w zn 1b: kulawe 
koñe ot artleriji tam posèšelane, to my iô lekowa¾i, ÷utrowa¾i Miko³ajki Mr¹g.  UDK

postrzeliæ (Z + lit) Olsz Gi¿, psn; «strzelaj¹c, ugodziæ kogoœ»: niechc¹cy 
postrzelu³ go w nogê Tu³awki Olsz, KF; postrzelony im. bier.: ý [...] Co pojecha³ na 
wojacke, Na te strasn¹ zabijacke, W ³eb postrzelony, jedyna, w ³eb postrzelony psn IS 
DXCI-VIII 41.  UDK, AW

postrzepuwaæ; formê has³a powtórzono za KF; «trzepi¹c kilkakrotnie, usun¹æ 
zanieczyszczenia z powierzchni czegoœ»: postrzepuj sobzie tê kurzawê z ³obleki, boœ siê 
tak przy maszynowanu zakurzu³ Tu³awki Olsz, KF.  KS
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posty «posterunki s³u¿by wartowniczej»: Jäk on wjecha³ w pierwse posty Wo³äjo 
nä niego: któz ty? psn Kêtrz 95. (Nm Posten).  UDK, DK

postyjmaæ, postyjmowaæ zob. pozdejm-.
postykaæ (Z + lit) W; «przy³o¿yæ do siebie wiele elementów, by z³¹czyæ je w ca³oœæ»: 

postik×í te kavaúki štofu, to stañe na íešèe íena bluska W, SWarm 118; postykany im. 
bier.: to sò pospoúu postykane ÷alg, g¬e te šprô œe¼o Stawiguda Olsz.  UDK

postymaæ zob. pozdejmaæ.
posun¹æ siê «przesun¹æ siê»: ÷ papšca to jes taºe Åelazo, co tyn zješôn i ñisºi kañeñ 

byn¬e tak normalñe ÷puscuny, co œe ñe posuñe na ¾iwo, ñi na prawo N Ukta Mr¹g.  DK
posurzyæ siê «przybraæ surowy, pochmurny wyraz twarzy»: Tyn jedyn jek mruk, Ma 

ocy jek kruk Posurzy sie jek sowa, Ni z niem zagadaæ ni zazartowaæ psn IS IV 490.  UDK
posuszyæ (Z) Olsz Mr¹g; «w odniesieniu do lnu: suszyæ przez pewien czas»: 

[len] buú n×pšut zdrašovan cepa‹i, a potäm pora kobŸet pššúo i go vter¾i a püotäm 
na súonku go posušl abo na p¸ec GryŸliny Olsz.  UDK

posuwaæ siê «przesuwaæ siê»: ten sto³ by³ zbudowany ze Ÿelaza i czeg³y ognotrwa³ej 
wagi oko³o 1000 kilo i siê posuwa³ na szynach Klon Szcz, P 5, 16.  UDK

po swojemu zob. swój.
posychaæ «schn¹æ, przesychaæ»: [len] dostañe te gúòfºi i zacñe tak troôe posôaæ, 

to bñ¬e z´uzan Jedwabno Nidz, UAM.  DK
posy³aæ (Z + P + lit) Olsz i bl; fut 1sg bêdê posy³aæ bl; 1. «wysy³aæ kogoœ, 

wyprawiaæ w okreœlonym celu» Olsz: ciebzie ni ma co posy³aæ, bo zawdy zrobzisz to 
³opacznie Tu³awki Olsz, KF, ü ro¬ice te ¬eæi posyúa¾i do ‹ñecºej škoúy Stawiguda 
Olsz; 2. «przekazywaæ, przesy³aæ coœ» Olsz i bl: nauczyciele n.p. znaleŸli kilku rene-
gatow i paru niemców z Parafij i podpisy zbierali i posy³ali do Biskupa, o niemieckie 
nabo¿enstwo Dywity Olsz, P 4, 36.  UDK

posypaæ (Z + lit) W Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz; imp 2pl posypta Olsz; 1. a) «pokryæ 
powierzchniê czymœ sypkim, oprószyæ» W Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz: futär to œecºi, bu-
rakof, marœefºi i œrutem posypaæ Siedliska Gi¿, jak zaºisa to na úopate i otremba‹i 
posypaæ i formovaæ, abo na bla¸i i do Ìeca dva go¬iny Ìec Miko³ajki Mr¹g, jak dru¼y na 
úopate vezmo æasta z komyœnej moçºi i od ìešôu cukrem posyÌo, to vyôoÌeñ abo koúac 
Œciêciel Szcz, ü brej – kartofle potúuko, œ‹etano posypœo i to dla ¬eæi Guty Ró¿yñskie 
Pisz; b) «rozsypaæ, rozrzuciæ gdzieœ» W Mr¹g: œano lepse i ¾iôse, na úonºe poœipœes 
navus, to lepse roœñe Wygryny Mr¹g, posypsiê trochê popio³u to nie bêdzie tak œlisko 
Tu³awki Olsz, KF; 2. «sypi¹c, umieœciæ w jakimœ miejscu»: a) «wsypaæ, nasypaæ»: po-
sipta úofsu, šana i kòñikoÅ× Kaplityny Olsz, Stef JPW 60; b) «zsypaæ»: fœom posypaú 
na grumade: abo zto, abo oŸes Hejdyk Pisz.  UDK, DK

posypaæ siê «zostaæ wsypanym, nasypanym»: [kartofle] v vorºi albo na voz f kast 
œe pospœo i do dòmu za´ozò do sklepu Jedwabno Nidz, UAM.  UDK

posypywaæ «rozsypuj¹c, pokrywaæ powierzchniê czymœ rozdrobnionym»: na 
BoÅe Æaúo posipivali lu¬e drogi, po ôtùryô šúa procesií×, pokraíanam na róvne kavaúki 
kalmusam W, SWarm 53.  UDK

poszanowaæ psn; ¿art. «dogodziæ komuœ»: A ktoby miê chcia³ poszanowaæ, Musi 
mi wêgierskiego wina szafowaæ psn, Wis³a IV 801.  DK

poszarpaæ (Z + P) Olsz Mr¹g, psn; «uszkodziæ w wielu miejscach szarpaniem; 
porozrywaæ» Olsz i bl: zilk poszarp×³ n×ma ³owcê Tu³awki Olsz, KF; bêdzie poszar-
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pano z podm. uogóln.: co be¬e posarpano? – s kudrò÷ be¬e poderto i jesce ras tkano 
Mr¹gowo.  KS

poszczekaæ ogp: cale na n¹ nie patrz. Nech sobzie poszczek× Tu³awki Olsz, KF.  UDK
poszczepaæ, poszczypaæ (Z + lit) W Mr¹g Pisz; fut 1pl poszczepiewa Olsz; 

«porozdzielaæ na kawa³ki, na szczapy» Olsz Mr¹g: te grube klocki poszczepsiewa na 
szcz×py Tu³awki Olsz, KF, [drewno] muœi zagowaæ, poæònæ; pošèpaæ na maúe Sza³stry 
Olsz, muœe¾i do lasa iœæ i sæoñæ taºi scp, a tedy Ån¾i taºe kavaúy i muœe¾i poscypaæ to, 
muœe¾i to vetknoæ f koñin, to œe pa¾iúo Mr¹gowo; poszczepany im. bier.: drwa, a maúe 
to dre÷ka, a poepane to ap Bredynki Resz, ü gnat bú poscepany, ºeby byú caú, 
ale popeçkany bú, ñe ôæaúo œe goiæ Maldanin Pisz.  DK

poszczepaæ siê? «ulec popêkaniu»: kopta œe poscpaú Bogacko Gi¿.  UDK
poszczêœciæ (lit) W i bl; «o Bogu: obdarzyæ szczêœciem, pob³ogos³awiæ»: Jak 

i w zimê tak i w lato, Pan Bóg wam posczêœci za to Kal 1892, 17, ü idŸ synu, idŸ córko 
nasa, a Pan Bóg niechaj posceœci drogi wase oracja, Ma³ III 114.  AW

poszczêœciæ siê (lit) W; impers «o pomyœlnym, szczêœliwym obrocie spraw»: 
spróbujê zagraæ w loteryjê. Mo¿e mi siê poszczeœci Tu³awki Olsz, KF.  KS

poszczuæ ogp: na co poscuje [tego psa], to on eÅe Wydminy Gi¿.  KS
poszczwaæ (Z + lit) W; imp 2sg poszczwuj W; «poszczuæ»: i ¬eæi jäk œ¾i do škoúy 

polsºi to Mämce ô ñe puœèa¾i, psa‹i iô pošæfa¾i Stawiguda Olsz.  UDK, KS
I. poszczypaæ (Z + lit) Olsz Szcz Mr¹g; 1. «uszczypn¹æ kogoœ w wielu miej-

scach»: po coœ ty go tak poszczyp×³? Tu³awki Olsz, KF; 2. «przygniataj¹c, przytrzaskuj¹c 
spowodowaæ u kogoœ obra¿enia»: pošcipa¾i mñe te ¬ìiÅa M¹cice Szcz.  DK

II. poszczypaæ zob. poszczepaæ.
poszelowaæ (Z + lit) W Mr¹g Gi¿, SWM IX; praet 1pl poszelowalim W, my po-

szelowali Olsz; 1. «w odniesieniu do gleby: zoraæ p³ytko, zwykle wstêpnie» W Mr¹g 
Gi¿ i bl (SWM podaje wspóln¹ lokalizacjê: podszelowaæ, poszelowaæ, zaszelowaæ 
O Olsz Mr¹g Gi¿): íek tilo spšùntnylim zboÅe, to zar× rŸisko pošylovalim W, SWarm 
119, rzsko, poselowaæ letko pooraæ Mr¹gowo; 2. «przepraæ; przep³ukaæ» Sz¹bruk 
Olsz.  MK

poszerz przym. ndm.? «wyró¿niaj¹cy siê ze wzglêdu na szerokoœæ, rozleg³y 
wszerz»: droèa jest podúus, a goœæiñec jest poseš Rybno Mr¹g.  DK

poszerzyæ ogp: muszê sobzie daæ ten kitel poszerzyæ, bo mi je za ciasny w pasie 
Tu³awki Olsz, KF.  UDK

poszew, poszwa (Z + lit + SWMsd) OWM i bl; poszew Nidz Pisz, poszwa 
OWM, zapisy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg O Szcz Gi¿ i bl; pu- OW Szcz Mwsch, 
po³szwa Nidz; 1. poszew, poszwa «powleczenie na pierzynê lub poduszkê» OWM: 
dry¾iô cervòny, modry, posfa oblecòna na to fœo cysta, bŸaúa Cybulki Gi¿, na to fœo po-
sfa, ºedy pšelezy ctery ñe¬ele, to ben¬e vypúukana ib; 2. poszew? poszwa «wsypa» Szcz 
Pisz Olc: cynovaæina – pœura f pošfe caúe to pœeÅynka £atana M³ Szcz.  KS

poszewka (Z + P + lit) OWM i bl, SWMsd, psn; pu- OW Szcz Mr¹g E³k i bl; 
«powleczenie na poduszkê lub pierzynê»: posefka do obleceña na poduske Jedwabno 
Nidz, posefºi, oblec na pœeÅynke £ajs Nidz, zag. puszewka bez szewka [jajko] psn Stef 
RD 74, ü mòçºe mozna wŸòñæ ÷ pose÷ºe Olecko, wiêc matka uszykowa³a mi na tê 
podró¿ w po³szewce legomin, w³o¿y³a bochen chleba, kawa³ okrasy i twarogo Dywity 
Olsz, P 4, 14.  KS
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poszkliæ (lit) W; poœækliæ W; «wprawiæ szyby w wielu miejscach»: zimno siê robzi 
ji trzeba ³okienka do sklepu, st×ni ji chlewach poszkliæ Tu³awki Olsz, KF.  KS

poszkodowaæ «spowodowaæ straty, szkody, wyrz¹dziæ jak¹œ krzywdê»: to, co po-
škodovaú, to potam popúaæiú St Kaletka Olsz, ab jeden ñe poškodowaú druèemu, to 
zaœe¾i tak, co zafše búy caúe plan Ruœ Olsz, pšu¬i bu¾i tac zbrodñaÅe, to te pšèoú 
poškodowal Wygoda Olsz; poszkodowany «uszkodzony»: odbudowaú s÷e zñišèone, 
poškodowane zabudowaña Purda Olsz.  DK

poszlapowaæ zob. poszlepowaæ. 
poszlepowaæ (Z + SWM IX) Mr¹g Gi¿; tylko -szlap-; «spulchniæ ziemiê przed 

siewem, pobronowaæ»: poœlapowaæ bronòma Upa³ty Gi¿.  KS
*poszmejkowaæ «dodaæ czegoœ dla wzbogacenia smaku, przysmaczyæ»: w muŸita 

æastko, m kuô, jak na pulwŸe, to [zwyk³y] pulwerkuô, jek œe go pošmejkuje, to mu‡im 
torta Fr¹knowo Nidz. (Od nm smecken?).  DK

poszmergaæ «o wielu osobach: rzuciæ coœ»: A dziatki przy stole siedz¹c te¿ s³uchaj¹, 
Kiedy o figelkach, to siê uœmiechaj¹, A gdy o nieszczêœciu, ramiona œci¹gaj¹, Kiedy zaœ 
o Bartku, ³y¿ki poszmergaj¹ GazOlsz XXIX 42.  AW

poszorowaæ «w odniesieniu do lnu: potrzeæ»: leÅoú [len] tak dúugo aš œe üodleÅaú, 
ºedy pošorowaú i paŸ¬ora üotpadaúy, ted buú juš dobr Leszno Olsz.  UDK

poszpasowaæ «po¿artowaæ»: co ni mogê trochê poszp×³zowaæ? Tu³awki Olsz, KF.  AW
poszperaæ «pomyszkowaæ»: poszper×j trochê na górze. Mo¿e n×jdziesz myckê 

tward¹, com j¹ pod strzech¹ schowa³a Tu³awki Olsz, KF.  DK
poszplitrowaæ «rozbiæ na drzazgi, pot³uc lub poci¹æ na drobne kawa³ki» Sz¹bruk 

Olsz. (Od nm splittern).  UDK
poszpranowaæ; poœw. tylko im. bier.; «zablokowaæ wiele czegoœ»: mosty poœpra-

nò wane N Wieœ E³cka. (Od nm sperren?).  DK
posztamfowaæ zob. posztampowaæ.
posztampowaæ (Z + SWMp) Nidz Gi¿ Pisz; tylko -sztamf-; «w odniesieniu 

do kartofli: ut³uc, rozgnieœæ» Karwica Pisz; posztampowany (SWMp) Nidz Gi¿; 
im. bier.  AW, KS

*posztarkowaæ «wykrochmaliæ»: poœtarkuj veœe Miko³ajki Mr¹g. (Od nm 
stärken).  KS

posztorcowaæ (Z + lit + SWM IX) OWMzach; «w odniesieniu do gleby: zoraæ 
p³ytko, zwykle wstêpnie» lok. jw.: w jeœeñi œe poštorcuje, üubrunuje, na ‡osne œe pšeüoÞe 
Bredynki Resz; posztorcowany (Z) Olsz Nidz; im. bier.: na Ÿime muœi bæ poštorcova-
na, ted na ìosne bañ¬e pobronovana Ruœ Olsz.  AW

posztrejka «podœció³ka?»: œeèºe œe Åñe, do poštrejºi Bogacko Gi¿.  AW, DK
posztrejowaæ (Z + SDGW) Gi¿ Pisz; «porozrzucaæ, rozes³aæ» lok. jw.: potrejovaæ 

na úuçºi abo b¬e mocùn Sucholaski Gi¿; bêdzie posztrejowane «posypie siê»: na 
blaše, b¬e postrejovane cukrem Bogaczewo Gi¿.  UDK, KS

posztrejowanie forma rzeczownikowa czas. posztrejowaæ: paŸ¬or, tilo do 
poœtrejowaña do ôlewa Bogacko Gi¿.  AW

posztuchaæ; poœw. tylko im. bier.; «t³uk¹c, rozgnieœæ na miazgê»: œtukkartofle to 
poœtuôane Szczytno.  KS

posztuchanie forma rzeczownikowa czas. posztuchaæ: do karto÷lu÷ potuôaño – 
túuek Wêgój Resz.  KS
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poszturaæ (Z + lit + SWMp) OW Nidz; 1. «t³uk¹c, rozgnieœæ na miazgê» O Olsz 
Nidz: troœke œrutu veœ i poœturaj kartofle Turówko O; 2. «uderzaj¹c uszkodziæ, obt³uc»: 
Ÿi¬iš, íek pši pšeæùçgañu pošturali n×ma myble W, SWarm 119; poszturany (Z + SWMp) 
OW Nidz; im. bier. w zn 1: kartofle bendo ugotovane i poœturane Szmygwa³d M³ O.  KS

poszturchaæ (SWMp) W i bl; poœw. tylko im. bier.; «w odniesieniu do kartofli: 
t³uk¹c, rozgnieœæ na miazgê».  KS

*poszturowaæ «t³uk¹c, rozgnieœæ na miazgê»: jak œe kartofle pošturuje to som 
trempanºi Grabin M³ O.  KS

poszukaæ (Z + lit) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl, psn; imp 2pl poszukajta W, 
praet 1sg ja poszuka³ O Olsz, fut 1pl poszukawa W; 1. «zaj¹æ siê szukaniem kogoœ 
nieobecnego lub zaginionego b¹dŸ czegoœ zagubionego lub gdzieœ zostawionego, 
odnaleŸæ, odszukaæ» OWMzach Mr¹g i bl: pò¬em, mò´i, tatuœa posukamy Bartki 
Nidz, ºej jej ñi ma, to üuna œe¬i na úunce, posukaj, to ju naj¬es Ukta Mr¹g, Iegñyško, 
pošuk×í mi moíe nove laèe W, SWarm 73; 2. «dziêki poszukiwaniom znaleŸæ kogoœ 
lub coœ w³aœciwego, odpowiedniego, wyszukaæ» OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: posuka-
úem soe drugo zone Dryga³y Pisz, posuºa taºego mocska, co go [len] wúoz i mokñe 
D¹brówka Pisz.  KS, DK

poszukiwaæ (Z + P) Resz Szcz; 1. «staraæ siê znaleŸæ; wyszukiwaæ» Szcz: 
w Butrynach poszukiewa³em takech mêzow zaufania azeby ze niech miec so³tysow, a nie-
kogo jam tam nie znia³em Klon Szcz, P 5, 58; 2. «zajmowaæ siê odszukaniem, staraæ 
siê odnaleŸæ» Szcz: we Krakowie tak na nas ocekiwali, az nas telegramem posukiwali, 
bo jem by³o za dugo na nas cekaæ Klon Szcz, P 5, 27; poszukiwany im. bier.: 1. w zn 1: 
ted buúo na tyj jasnoi pošukwane; kejŸa üoglondal na te jasno D Wólka Resz; 
2. w zn 2: po d³uszem czasze by³em przez straz polskom we tem miescu poszukiwany i na 
tem miescu mie ju¿ nie by³o Klon Szcz, P 5.  KS, DK

poszukiwanie forma rzeczownikowa czas. poszukiwaæ w zn 2: ja zas w poszukie-
waniu swojej rodzoniej matki wyjecha³em szukac matki d¿iecy i wnukow Klon Szcz, P 5, 
58, ü tšy¬estégo jes stonºi posuºiwañe i o œudmy rano prose tu biæ Jab³onka Nidz.  KS

poszurgaæ siê «spêdziæ jakiœ czas na œlizgawce (obj. SWarm)»: ¬eæi poœli œa troôa 
pošurgaæ W, SWarm 119.  KS

poszurgn¹æ siê «poœlizn¹æ siê (obj. SWarm)»: pošurgnùúam œa i vikrañæuúam 
sobÅe noga f kostce W, SWarm 119.  KS

poszustacz (SWM VIII + Kult MW MD) Pisz i bl; «taniec popularny na Mazu-
rach».  UDK, KS

poszwa zob. poszew.
poszwendrowaæ; fut 1pl poszwendrujewa; «spêdziæ pewien czas na przeszukiwa-

niu jakiegoœ miejsca»: poszwendrowaæ; poszwendrujewa trochê na górze, mo¿e n×jdzie-
wa kie³basê, co j¹ tam schowali Tu³awki Olsz, KF.  KS

*poszybowaæ «popchn¹æ, posun¹æ»: wgarne üoèeñ prec, pošibuje do túu, kúade 
na úopate, boœinusºi rob´e Pianki Pisz.  KS

poszychtowaæ «pouk³adaæ warstwami»: poszychtowaæ; dobrze poszychtuj na wo-
zie snopki, coby ziêcy wlaz³o Tu³awki Olsz, KF.  KS

poszyæ (Z + lit) O Olsz Nidz; praet 2pl poszyliœta Olsz; 1. «uszyæ wiele czegoœ 
lub uszyæ coœ dla wielu osób»: czyœta ju¿ wciórko poszyli na wesele? Tu³awki Olsz, 
KF, tedy pojeôa¾i po krafca, piìjeŸ¾i go do eje i un v Ÿi‹je im posyú üubrañe Kot 
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Nidz; 2. «zaj¹æ siê szyciem przez jakiœ czas»: m ôceva tero troœk poœiæ i co praæ 
Turówko O; poszyty (Z) O; im. bier. w zn 1: jäk búo bŸ×úe [p³ótno], to bú koule 
pote Elgnówko O.  KS

poszykowaæ (Z + lit) OW Mr¹g Pisz; «doprowadziæ kolejno do ³adu, 
uporz¹dkowaæ, te¿: przygotowaæ wiele czegoœ»: pošikovaúa fšistko v domu, a po-
tam pošúa na œila do V×gnerki W, SWarm 119, toæ ta najmúotsa to ñi tu fsystke 
pap¸er poskovaúa [-s-, sic!] Lipowo O gm. Waplewo; poszykowany (Z) Mr¹g Pisz; 
Nsg n -o Pisz, -e Mr¹g; im. bier.: taºi šezloçk i do poœe¼na i do posúaña, ºedy úusko 
búo posykowane to w ¬eñ œe poúoz Polska Wieœ Mr¹g, naŸency sò taºe ºastºi ze dšÅeva 
i f œrotku tak posykovane, co jus tylko ñut robŸiæ Hejdyk Pisz.  KS

poszywaæ; poœw. tylko im. bier.; «zszywaæ jako wierzch czegoœ?»: drylich posywa-
ny [o wsypie od poduszki] Miko³ajki Mr¹g, SWMsd 16.  KS

poœcia³eczka, poœció³eczka lit bl; poœcio³-; hip «poœciel»: poœciä³ecka bl, Kolb 
612.  KS

poœcia³ka, poœció³ka (Z + SWMsd) Mzach E³k, psn; poœcio³- Szcz E³k; «poœciel, 
te¿ dem i hip»: a na te fedry pšydo madracºi, a potem poaúºa, tedy púa¸etka 
Szczecinowo E³k, Jansze dziewczyny majo poœcio³ki A jo ze swojo na snop ³owsionki 
psn IS LXVIII 597-6.  KS

poœcian, puœcian (Z + lit + SWM VI, PJPAN LVII) OWM i bl; po- W Szcz 
Mr¹g i bl oraz uogólnione w PJPAN, pó- E³k, pu- OW Gi¿ Pisz i bl; Gsg -u W Mr¹g; 
1. «cieñ rzucany przez cz³owieka lub inny obiekt» OWM: poœæ×n, a jek i¬e Ÿecur to œe 
boi sfego poœæ×nu Pustniki Mr¹g, pu×n tak pokazuje obr×s cúec Rybical Gi¿, puœæan 
i za cúo´eºem i üot scepa Zdory Pisz; 2. «duch? zjawa?»: jek ten puœæan Olobont pšy¬e, 
to be¬e zegor v VaršavŸe bŸuú Lichtajny O.  KS

poœci¹gaæ 1. «ci¹gn¹c, zebraæ, zgromadziæ wiele czegoœ»: napšut tšeba go [siano] 
potššòñœæ, porostšonsaæ, tššeba go pšewruæiæ i puŸñej pozgroaæ, poœæoçgaæ na kobúy 
Skorupki Gi¿; 2. «ci¹gn¹c, zdj¹æ wiele czegoœ, pozdejmowaæ»: I wzió³ ci jo wzio³ za te 
d³ugie palce I pozci¹go³ ci ji te z³ote psiszczañce psn IS XXX 107.  KS

poœciæ (Z + lit) W Mr¹g E³k, psn; cond 1sg poœci³abych bl; 1. «zachowywaæ 
post» W Mr¹g E³k i bl: ÷ Ìontek i œrode œe poœæi Wojnowo Mr¹g, ü a mój dziádek 
to w poœcie razu tubaki nie za¿ywa³. „Niech té¿ i nos poœci”, zwykle maziá³ W, Bar 84; 
2. «stosowaæ odpowiedni¹ dietê, powstrzymywaæ siê od spo¿ywania okreœlonych 
pokarmów» Olsz i bl: muszê tak poœciæ, bo dochtór zakaz×³ mi jeœæ mneso Tu³awki 
Olsz, KF, ü przen A gdy go nie mo¿esz zap³aciæ, To, psia jucho, musisz poœciæ psn Stef 
II 103; por. paszczeæ?  UDK, DK

poœciel (Z + P) O Olsz M, psn; coll «to, co siê rozœciela na miejscu do spania, 
pos³anie; te¿: bielizna poœcielowa»: to co do pškræa to poœæel œe muŸiúo Fr¹knowo 
Nidz, to dostaúa òbrañe, co tam òna potšebovaúa, poel, púaôte, ºed òna œe 
oÞeñi, cob fsko búo Kajkowo O, UAM, poœæel cysto oblecona, bo jo ôora jestem 
Mazuchówka Gi¿, Na mojej poscieli, Com siê cieszyæ mnieli, Ujrzyæ tam doœæ bru-
dastwa psn IS XLI 162, skšyña tlo taka kasta, co sôovaæ poœæel to f skšyñ jo Orzysz 
Pisz, ü Synu Bozy! uchodŸ wnet w egipskie strony, nied³ugo siê grza³a Twa poœciel ze 
s³omy psn Ma³ III 43, Poœcielo twojo niech bando gady, Lekarstwem twoim niech 
bendzie w¹¿ psn IS XXXVII 140.  KS

poœcieliæ zob. II. pos³aæ.
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poœcieraæ «doznaæ obtarcia, poobcieraæ»: ôo¬uú f skoÅñaô na pšiboœ i poœæyr×ú 
sobŸe nogi W, SWarm 125.  KS

poœcinaæ (lit) Olsz; «wyci¹æ, œci¹æ wiele czegoœ» Olsz: te drzewa przy torf×ku 
poœcinali, bo bêd¹ tam robziæ torf Tu³awki Olsz, KF; poœcinany im. bier.: ý ¤Åevo 
bañ¬e v leœe poœæinane, tedi furmani to ¤Åevo pšiŸozù do íeŸora na apl×ga Ruœ Olsz, 
KN II 54.  KS

poœcio³eczka, poœció³eczka, poœcio³ka, poœció³ka zob. poœcia³-.
poœækliæ zob. poszkliæ.
poœlad (Z + lit + SDGW) OWM i bl; pu- OW Nidz Olc i bl; «ziarno najgor-

szego gatunku, po³amane, wyschniête, niewyroœniête, nienadaj¹ce siê na m¹kê»: 
fuôtluje œe bes fuôtel, pœersa zorta œe vŸeúo do œvu, druga zorta do futru pšet kòña, 
bdúu, puœlat kokosum, goúumpkum æisnò Waplewo O, poœl×t pœirsy, poœlat ji druèi 
– ten pœirsy da œe zñoúæ – druèi wÅuæiæ pšet kur, pšet kacºi, pšet geñœi Paprotki Gi¿, 
poœl×t to bñ¬e zeœrutovane, zmñelòne i dla œfyñi Próle Olsz, puœlat to ñic ñe varte, to 
pot mašyne odleæi Pietrzwa³d O.  KS

poœladek (Z + P) Olsz Mzach Gi¿ Pisz Olc, SWM II; Gsg -a Olc; 1. «tylna czêœæ 
wozu» Olsz Szcz Gi¿ Pisz Olc i bl: vus ma f pšotku pšodek, a f tyúku ma pòœlodek 
Tuchlin Pisz, pšodek œe krñæi a pòœladek ji¬e prosto Paprotki Gi¿; 2. ogp Olsz Szcz: 
odebra³ mu worek z jab³kamy, a potem arapem mu nak³ad³ co mu siê na plecach 
i poœladku zmieœci³o Dywity Olsz, P 4, 19; 3. «o koñcu ¿urawia umieszczanym na 
podpórce»: no to ben¬e taºe dva pale fkopane, co ten poœladek ñe upadñe, a na tym stoi 
Kot Nidz.  KS

poœladowy «o ziarnie: najgorszego gatunku»: to mozna mujeæ: Ìjersa zorta, druga 
zorta – poœlat, to zboze poœladowe Bogacko Gi¿.  MGK

poœledni, poœledny (Z + SWM II, SWMp, SDGW) O Olsz Nidz Mwsch i bl; 
-ni O Olsz Nidz Mr¹g Pisz E³k i uogólnione w SDGW, -ny Olsz Nidz Gi¿; 1. «bêd¹cy 
gorszej jakoœci, lichy, marny» O Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k i bl: poœlat, poœledne 
zboze to jesce r×s tšeba cœæeæ Skop Gi¿, kluçkry – poœledñi len Pietrzwa³d O, ü muj 
üojæec ñe èerÌ×ú podúuk tgo, Åe fšañ¬e by¾i my co [po] polsku muìi¾i za poœledñiô lu¬i 
Stawiguda Olsz; 2. poœledni wóz Olsz Mr¹g Olc zob. wóz.  KS

poœliniæ «zwil¿yæ œlin¹»: poœlin to mniejsce, gdzie ciê pszczo³a ³ugryz³a, to nie bêdzie 
tak bola³o Tu³awki Olsz, KF.  KS

poœliniæ siê «zmoczyæ siê œlin¹, zaœliniæ siê»: ü poœliniu³eœ siê jek prosi×czek 
Tu³awki Olsz, KF.  KS

poœlizn¹æ siê ogp: v Ÿime to bndo taºe œtole üostre, co œe [koñ] ñe poœ¾iŸñe, to 
mòìo i grfy Orzysz Pisz.  KS

poœlubiæ «zarêczyæ siê z kimœ»: £óna mózi do niego: Mom ci jo w sércu janszégo, 
Com poœlubziu³a psn Stef III 4.  KS

poœlubiæ siê psn; «wzi¹æ z kimœ œlub»: Otworz oblubzienico mni³a, Gdy¿eœ mi siê 
poœlubzi³a, Serca twojego bramy psn IS LXXIV 262.  KS

poœmiaæ siê (Z + lit) W Olc; ogp: ni mo¿na siê trochê poœmi×æ Tu³awki Olsz, 
KF.  MK

poœmiewisko (lit) W; «wyœmiewanie siê, wykpiwanie»: co s³u¿y³o do utrzymania 
w³asnej rodziny, aby siê nie daæ na poœmiewisko St Kaletka Olsz, Leng 123.  MK

poœpiæ siê «posn¹æ»: æemna noc zasúa, psy œe poœpœúy psn.  KS
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poœpieszyæ psn; imp 2pl poœpieszta bl; «udaæ siê gdzieœ, pod¹¿yæ szybko»: 
Pospieszmy na pole, Na b³ónie ksitnónce, Lnu zió³ka tam rosnó, Dlo Dziéwek ksitnónce 
psn Stef III 96, Poœpiesta juz do zniwa, Formuj¹c siê parami, Niech nasa zyzna niwa 
Okryje sie snopami psn, Ma³ I 8.  AW

poœpieszyæ siê (Z + lit) Olsz Wêg Pisz, psn; imp 2pl poœpieszta siê Pisz; «zrobiæ 
coœ bez oci¹gania siê»: ty, kra÷cu, poœÌes œe! Pisz, Po kolandzie co tam bandzie Niechoj 
sia ³ucieszy Co ma komu podarowaæ Niechaj sia pospsieszy psn IS XXV 91.  AW

poœpiewaæ (Z + lit) Olsz Mzach i bl; praet 1pl poœpiewalim Nidz, fut 1pl 
poœpiewawa Olsz; 1. «spêdziæ jakiœ czas na œpiewaniu, te¿: zaœpiewaæ pewn¹ liczbê 
czegoœ» Olsz Mzach: jak kozda sfoje pasma upšendúa, to tedy pospševa¾i i potañcy¾i 
pi tem Narty Nidz, jakem pare poœpœeva¾i, jek ôto ôæaú, to pošet spaæ, a ôto ôæaú, 
to poœe¬aú Napierki Nidz; 2. «wed³ug wierzeñ ludowych: œpiewem sprowadziæ na 
kogoœ œmieræ» bl: w okolicy Olsztynka umiej¹ tak¿e poœpiewaæ, tj. kogoœ na œmieræ 
zaœpiewaæ bl, Wis³a VI 397.  KS

poœpiewanie «rodzaj rzucania czarów» bl, Kolb rp.  DK
poœpiewuwaæ «podœpiewuwaæ» Tu³awki Olsz, KF.  DK
poœ poœ (SWM III) Mr¹g Gi¿; «przywo³ywanie œwini».  KS
poœrednictwo; poœrednictwo pracy «o instytucji u³atwiaj¹cej znalezienie miejsca 

zatrudnienia»: pracowa³em szêsc miesiêncy ze poszrednistwa pracy Klon Szcz, P 5, 52. 
  KS

poœrodek lit bl, psn; «œrodkowa czêœæ powierzchni» bl: Zidzio³em, zidzio³em, Ale 
nie¿ywego, Na poœrodku pola Mnieczam przebzitego psn Gêb II 86; üü «centralne miej-
sce w grupie osób»: Aby ona [narzeczona] na przysz³y wtorek Mia³a gotowy swój ziane-
czek, Aby siê piêknie wystroi³a I w nasz poœrodek wyst¹pi³a oracja, Wis³a VII 92.  KS

poœrodku (Z + lit) Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz; «w œrodkowym miejscu»: [tremp] 
drevñan muœi bæ, taºi üokroçgú, poœrotku muœi bæ dura Zgon Mr¹g, rozgoñi po bo-
kaô, a poœrotku bruzde zrobŸi Skop Gi¿; üü «w centrum grupy osób» Olsz Nidz: to 
my oblek¾im še fšyscy v bŸaúe i poš¾i fšyscy za vŸeœ, ja pošúa porotku, a ¬eæi po bokaô 
Nataæ Wk Nidz.  KS

poœród psn; przyimek ³¹cz¹cy siê z G; tworzy wyra¿enia: 1. lokalizuj¹ce kogoœ 
lub coœ na œrodku czegoœ i odpowiada ogp poœrodku psn: Skoro zazwoni zwon na 
po³udnie Jo zaraz ide do sto³u, Jo ciebzie widze poœród talerza I nawet w ³y¿ce roso³u psn 
IS XXXIII, XXXIV 124; 2. lokalizuj¹ce kogoœ w otoczeniu czegoœ i odpowiada ogp 
wœród, pomiêdzy: jedyn osta³ przi pastórzu, a drugi, Oleksy posed poœród trzódi psn IS 
XXIII 78; por. wpoœród.  KS

poœrubowaæ (Z) Szcz, SWM IV; «wyregulowaæ coœ za pomoc¹ œruby, zw³aszcza 
stopieñ skrêcenia nici w ko³owrotku»: œruba, co mo¿na poœrubowaæ, c za lus 
Szczytno.  KS

poœrutowaæ (Z + Kult MW JW) W Szcz Gi¿ Pisz E³k; fut 1pl poœrutujewa 
Olsz; 1. «wstêpnie pobronowaæ wzd³u¿ skib» Szcz Gi¿ Pisz: pšed zytem poœrutowaæ 
Snopki Pisz; 2. «w odniesieniu do ziaren, nasion: rozdrobniæ na œrutê» W: bury groch, 
jêczmnien ji zikê, poœrutujewa na œrut Tu³awki Olsz, KF; bêdzie poœrutowano «pobro-
nuje siê wstêpnie»: jek p¸rš ras to by¬e pošròtovano, a potm pobrònovano Wiœniowo 
E³ckie.  KS

poœwiadczaæ ogp: poœf×tèaæ W, SWarm 119.  KS
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poœwiadczenie przen «doœwiadczenie gotowoœci do czegoœ, wewnêtrzne tego po-
twierdzenie»: jek dostañe poœ÷atcñe ÷ serce, ted do ôštu [o baptystach] Szczytno.  KS

poœwiadczyæ ogp: poœf×tèiæ W, SWarm 119.  KS
poœwiatny «dotycz¹cy spraw œwieckich, niereligijnych»: to taºe poœfatne kletºi – 

ñe pœisæe taºeô, leÌij taºe do Boga pœisæe [komentarz do przytoczonej przez informa-
tora piosenki] G³uch Szcz.  DK

*poœwiatowaæ «?»: ñeô pañi poœfjatuje Wykno Nidz.  DK
poœwi¹caæ zob. poœwiêcaæ.
poœwieciæ «oœwietliæ przez pewien czas, przyœwieciæ»: mo¿e mi trochê poœwecisz, 

bo zgubziu³em knaflê ji ñi mogê naleŸæ Tu³awki Olsz, KF.  KS
poœwiêcaæ (Z) Mr¹g Pisz; -¹- Pisz; poœw. tylko im. bier.; 1. «przystêpowaæ do kon-

firmacji w koœciele protestanckim» Mr¹g Pisz: o, üuna byúa poœfencana, pœentnaœæe 
lat mo Mr¹gowo; 2. «kropiæ wod¹ œwiêcon¹, œwiêciæ»: na moèiúy, su poœfencane [odp. 
na pyt.: Gdzie siê grzebie zmar³ych?] Pogubie Tylne Pisz.  KS

poœwiêcanie (Z) Gi¿ Pisz; «o konfirmacji w koœciele protestanckim»: evanèe¾icºe 
koœæoúy to üodpusty ñe rob´iúy, tlo na poœfencañe to ¬eæi ts tak spœeva¾i Zdory Pisz.  KS

poœwiêcenie «poniesienie ofiary»: z tych walk powstanczych o ktorych czyta³em 
nape³nia³o siê serce moje patryotyzmem poœwiêcenia za Ojczyzna Dywity Olsz, P 4, 
43.  KS

poœwiêciæ (Z + lit) OW Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; inf -eæ Pisz; 1. «nadaæ czemuœ cha-
rakter sakralny przez pokropienie wod¹ œwiêcon¹ lub wypowiedzenie odpowiedniej 
formu³y» W: f ten ¬eñ, g¬e koœæuú poœfenco, pšyjeÅÇa kaÅdy znajomy ôo¬by tam Ìetnaœæe 
ºilometruf na ten ºermas Gutkowo Olsz, ˆelkanoc, kœunc poœfenæi jojka, ¬eæom œe 
podaje Purda Olsz; 2. «uroczyœcie przyj¹æ do gminy protestanckiej»: poœfnæeæ, beÖ¬e 
cúeºem – teras moze iœæ do komuñiji Pogorzel Wk Pisz; 3. «przeznaczyæ?»: Sukamy 
Pana wiecór i z rana, zbawinia nasego, By nas oœwieci³, sobie poœwinci³, do królestwa 
swego psn IS XIX 482; poœwiêcony (Z + lit) OW Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; 1. im. bier. 
w zn 1 W i bl: ten ròzanec je poœwêcony Tu³awki Olsz, KF, ü pokopali go na smant×Åu 
na ñe poœfancùnam mñeíscu W, SWarm 116; 2. «taki, który przyst¹pi³ do konfirma-
cji» O Mr¹g Gi¿ Pisz: ‡eæe pañi, ja poœ÷encona, wÅegnano ÷ koœæele Kajkowo O, mòj 
vnucek to ñeô bñ¬e aby poœfncuny, to jus beñ¬e tyleœæi ´¬aú Pogorzel Wk Pisz.  KS

poœwiêciæ siê (P + lit) W, psn; «podj¹æ siê czegoœ, uznawszy to za swoje g³ówne 
zajêcie»: kto z warmjaków na dzia³acza siê poœwiêci³ musia³ siê z tem liczyæ, ¿e i ¿ycie 
mo¿e postradaæ Dywity Olsz, P 4, 39, przs. Chto sia czamu poœwanci, Niech sia ko³o 
tégo kranci psn Stef RD 90.  KS

poœwiniæ «zrobiæ coœ niedok³adnie, Ÿle»: omkñe, pošfñi [o ominiêciu przy ora-
niu kawa³ka pola] Maruzek O.  AW

po œwiñsku zob. œwiñski.
pot (Z + lit + Szyf ZOW) OWM i bl, psn; 1. ogp OWM: ugÅoúem œe aš pot ze 

mñe vset Hejdyk Pisz, ³obter sobzie pot z ³usiny ji siek dali Tu³awki Olsz, KF, z butuf 
to ja pot vylvaú M¹cice Szcz, ü przen «znojna praca» Olsz Mr¹g i bl: po ñej – tom 
dostaú po pœetnaœæe feñiguf – tak muj zarobek pošet – muj pot Dobry Lasek Mr¹g, 
ü krwawem potem doszedem do tego, co m×m Tu³awki Olsz, KF, ü krul muziuú do 
tigo majontkaÅa: f poæe mušis tvuj ôlp zarobziæ i ot t pory odervaú tô gburuf ot ma-
jantkuf preè Pokrzywy Olsz, ü fraz w pocie czo³a bl, oblicza «wk³adaj¹c wielki wysi³ek 
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w osi¹gniêcie czegoœ»: Kto pracuje f poæe èoúa Zafše go¬en ôfaúy psn, f poæe üob¾ica 
tfego bñ¬es poÞvaú ôleba Wejsuny Pisz; 2. pl «wypocenie siê»: pœi jenzyk – na poty 
Zdory Pisz.  AW, DK

potajemnie ogp: chodzieli potajemnie przez granicê do Polski Klon Szcz, P 5, 7, 
tak i pozniej pracowa³ potajemnie i donoszy³ co tylko mog³ nas zawiadomiec o wszyst-
kiem ib, 37.  MGK

potañcowaæ (Z + lit) W Gi¿, psn; «potañczyæ»: My na wesele zaprosim woju, 
Potañcujecie trochê ³u noju psn Zient 177.  MK

potañcówka «zabawa taneczna»: mo¿e pódziesz ze mn¹ na potancówkê? Tu³awki 
Olsz, KF.  MK

potañczyæ (Z + P) Olsz Nidz Mr¹g, psn; ogp: kuôa podjed¾i, potÌi¾i ‡ina i wòtºi, 
soe potanè¾i Butryny Olsz; potañczono z podm. uogóln.: grano na harmonce i po-
tanczono Dywity Olsz, P 4, 14.  MK

potargaæ (Z + lit + SDGW) Olsz Szcz Mr¹g, psn; «poszarpaæ, popl¹taæ»: 
Pacho³ek, kozio³ek A panienka kozkia Siglowali, potargali Po³amali ³ózkia psn IS 
LXXIV 260, chto mi tak tu ten len potarg×³? Tu³awki Olsz, KF; potargany (Z + lit + 
SDGW) Olsz Szcz Mr¹g; Nsg n -e Olsz Mr¹g; «popl¹tany, zmierzwiony, zwichrzo-
ny»: a) «o resztkach zbo¿a na œciernisku» Olsz Szcz Mr¹g: targ×nka to te co esce tam 
ostanë pši súomñe, tako potargano, to ted beñÇe zagrabŸuna Wipsowo Olsz, SDGW 
52; b) «o w³osach»: ³od czego ty m×sz takie potargane w³osy? Tu³awki Olsz, KF.  DK

potargaæ siê «staæ siê zwichrzonym, popl¹tanym»: gdzie ty bu³aœ, co ci siê tak w³osy 
potarga³y? Tu³awki Olsz, KF, chto ten len tak licho klep×³, co siê tak potarg×³? ib.  DK

potargowaæ «spêdziæ pewien czas na uzgadnianiu ceny»: kupsisz nie kupsisz, ale 
potargowaæ mo¿ewa Tu³awki Olsz, KF.  AW

potargowaæ siê ogp Tu³awki Olsz, KF.  AW
potarpaæ siê «wdaæ siê w szarpaninê»: Jek sie ze psem pogniewali, Za góro sie 

potarpali psn IS XXXIX 154.  AW
potasowy ogp: Åuca¾i stuène nawoz – sól potasowò Bukwa³d Olsz.  MGK
pot¹d «dot¹d, do tego miejsca»: ryçka je caúo, a to putont je dúon Wêgój 

Resz.  AW
pote zob. potem.
potem (Z + lit) OWM, psn; pote bl; 1. «po up³ywie jakiegoœ czasu, póŸniej» 

OWM: u nas to tlo Bib¾ijo to ºœonc pšecta tekst i potem k×zañe tak s pañeñæi rozga-
duje NiedŸwiedzi Róg Pisz, [‹ešonc] na staÅe, a potem œe ceka co pš¬e múod Ryn 
Gi¿, podesfa, a potem jak œe podÅe, to fted potkúadek pšy¬e Tuchlin Pisz, napšut ucen, 
to potem paôoúek, to mu‡om celadñik, to potem mejster Wa³y Szcz, ºedaj tu byúo tyš 
podanstfo, a potem byúo zneœone Gi³awy Olsz; 2. «dalej, w nastêpnej kolejnoœci – 
zw³aszcza przy opisie konstrukcji, rozmieszczenia obiektów w przestrzeni» O Olsz 
M: koc na spòt, a potem púaôta Gardyny Nidz, noèa to caúa noèa – a potem ben¬e 
kolano Wejsuny Pisz, a potem üoœ, potem futer, a pot futrem stoúek Lisy Pisz, potem 
i¬e kanaú Šymonsºi, potm jest jeŸoro Šnardúo Bia³a Piska, UAM, napšut i¬e ta p×ra, 
a potem druôna i sfat Snopki Pisz; 3. «przy wyliczaniu: nastêpnie, ponadto, poza tym» 
O Olsz M: napšut brukujem Ÿelazn koŸòú, koŸoúek, potm obcyçèi tšeba Sucholaski 
Gi¿, úyšºi do je¼eña, ìidelce, potem do túuèeña kartof¾i, potem do Ìany iæa Gi¿ycko, 
´e´urka, to potem jest i kuna, co po dÅewaô skace Zdory Pisz, jedne so prave, potem 
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pempºi, gujsºi, puúgšypºi Br¹swa³d Olsz, ¬efcyna ma c×rny abo bŸaúy klejt, to potem 
œlejer i Ÿanek z myrtuf Budki Olc, ü to so ruzne blaôy i potem jaºi kuô tak œe ta blaôa na-
zyva Zgni³ocha Nidz; na potem «na póŸniej»: resztê ³ostaziwa sobzie na potem Tu³awki 
Olsz, KF.  KS

po temu zob. ten.
potera (Z + lit) W Nidz; zwykle pl «zatracenie, zmarnowanie, poniewierka»: 

jagb mu eda búa, to ma œe do ñi zgúoœiæ, to ona dopuºi be¬e zæ, to ona go ÷ potere 
ñe da Gardyny Nidz, toæ ni mo¿ewa go daæ w potery Tu³awki Olsz, KF.  AW

poteraæ (Z + lit) W Szcz Mr¹g, psn; -tyr- W Szcz; praet 1pl poteralim Mr¹g; 
1. «pogubiæ, potraciæ» Mr¹g i bl: ºajka z baty vyleæaú I az do dna poleæaú, Ñis œe 
do bÅeèa pšycmyraú Korºi, capºe potyraú psn; 2. a) «pomarnowaæ, doprowadziæ 
do zniszczenia»: pši tak æaíški roboæe Ÿanci potyr× koñi ñiš zarobŸi W, SWarm 
119; b) «doprowadziæ do czyjejœ zguby»: i una ÷šystºe còrºi tak potyraúa, zaiúa 
Stawiguda Olsz; poterany im. bier. w zn 2a: trafna Ÿoska, duzo ‹iškancuf, tero poty-
rane budovñe Pasym Szcz.  AW, DK

poterfaska, poterwasa, poterwaska zob. buterfas-.
potêga lit bl, psn; 1. «w³adza»: Jezus moc szatana skróci³ I potêgê mu wywróci³, Ze 

nie mo¿e tu bonowaæ, I pieniêdzmi wci¹¿ szafowaæ Kal 1892, 14; 2. «moc, si³a»: Poteçèi 
vroguf ¬iœ œe rozìaúy, Ale ty Åyješ orle naš aúy psn.  AW

potêpiæ (Z + lit) Olsz Nidz Gi¿ i bl, psn; 1. «pozbawiæ ostroœci, stêpiæ» 
Olsz Gi¿: chto tak potêpsiu³ kosê? Tu³awki Olsz, KF; 2. «sprowadziæ, œci¹gn¹æ na 
kogoœ potêpienie» Nidz i bl: wzúa púakaæ: coœæe w ino ucñi¾i, esceœæe na sto lat 
potmpœi¾i dúuzj; te sto lat muœe¾i tam pokutowaæ dúuzj Jab³onka Nidz; potêpiony 
(lit) Olsz i bl; 1. «skazany na potêpienie, pozbawiony zbawienia» Olsz i bl: bêdziesz 
potêpsiony Tu³awki Olsz, KF; 2. im. bier. w zn 1: takiem potêpsionem no¿em j× ni 
mogê krajaæ Tu³awki Olsz, KF.  AW, DK

potêpiæ siê (Z) O; «staæ siê nieostrym, stêpiæ siê»: jak œe [kosa] mocno pote‹pi, 
to be¬e poklepana Pietrzwa³d O.  AW

potêpienie psn; rel. «utrata zbawienia, kara piek³a po œmierci»: Kiedy món¿ ³od ¿ony 
Weznie roz³ónczénie, To pud¿e do chwa³y, Drugie w potémpszénie psn Stef II 86.  AW

potêpieniec «o upiorze» Olecko, SWM VIII s. 11.  AW
potê¿ny (P + lit) W, psn; 1. «stanowi¹cy potêgê, góruj¹cy nad innymi» W i bl: 

opojeduwa³ rosmajte powjastki a pszewa¿nie o polscie napsziek³at, ¿e polska by³a duzem 
i potan¿nam krajem od mo¿a do mo¿a Szczêsne Olsz, P 2, 1; 2. «mocarny»: Bzierze 
Prusok swojo broñ W swo potê¿no krzepko d³oñ psn IS LXXIII 260.  AW, DK

potkaæ (Z + lit) OW Szcz; «spotkaæ; trafiæ na coœ» OW Szcz: jakem šúa ot Finka 
ot poæuçgu bes moju ´oske, me potkoú tak starušek D³u¿ki O, UAM, ü a jak taki wyja-
terek siê potka³o, ze siê mieli dooko³a i szmieczy, to mowili, ze diabe³ tancy Klon Szcz, P 5, 
67; potkany (Z) Szcz; Nsg n -o; im. bier. w zn «utkaæ w du¿ej iloœci»: ted rncñiºi, ted 
grub´izne do púaôtòf i tak duzo búo ted tgo potkano Ka³êczyn Szcz, UAM.  AW, DK

potkaæ siê (P + lit) W Szcz; «spotkaæ siê»: az siê potka³em z jeden goszcem, to 
sie ze mie naszmia³, ze to nie jest Berlin, tylko Olsztyn Klon Szcz, P 5, 12, ü takamu 
kosmatamu èúoŸekoŸi k×Ådi voli zeíœæ z drogi i z ñam œa ñe potkaæ W, SWarm 66.  AW

potkanie «poprzeczne nitki w tkaninie; w¹tek» Koz³owo M³ Nidz, Fal PST 
III m. 91.  AW
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potkn¹æ «uderzyæ (tu przen)»: Choc djab³ów by³by pe³en œwiat, Co potkn¹æ by nas 
chcieli, My nie boimy sie ich zdrad, Bêdziemy tryumf mieli psn IS CXXIII 352.  DK

potkn¹æ siê ogp: czy mia³ trochê w czubie albo jaki inny przypadek, doœæ ¿e siê 
potkn¹³, jaja z kosza wylecia³y i potuk³y siê na miazgê GazOlsz XXIX 28.  DK

pot³uc (Z + lit + SWM IV, Fal PST) OWM i bl, psn; fut 1pl pot³uczem 
Mr¹g, praet 1pl my pot³ukli Olsz; 1. «poniszczyæ rozbijaj¹c, roztrzaskaæ» W Szcz 
Mr¹g Pisz i bl: nama tu üokna wybŸi¾i, co my za Polsku œ¾i, šafe z garkam potuk¾i, 
z mñiskam Gady Olsz, gestapufce i ôitlerofce tak dúugo by¾i, aš mi potúuk¾i okna 
i ¬ìi Stanclewo Resz, Rusºi popa¾i¾i, potuk¾i, pobra¾i Bobrówko Mr¹g, ü przen a ten 
nó¿ to wszystkie mury i kamnienie pot³ucze, bo jest najostrzejszy Purda [D] Olsz, 
BWM 48; 2. «t³uk¹c rozdrobniæ, ut³uc» O Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz: vçèel dôt 
tak f mate vŸuñœæ múotka, potúuc go dôt, na prošek D³u¿ki O, UAM, brej – kar-
tofle potúuko, œ‹etano posypœo i to dla ¬eæi Guty Ró¿yñskie Pisz; üü «rozbiæ na 
p³asko» Gi¿ Pisz: k×rmònada – ñensa œe ušÅñe, potúuce i w jajºi òkuluje na patelño 
i e p¸ece Gawliki Wk Gi¿; 3. «m³óc¹c, po³amaæ s³omê lnian¹» O Olsz Szcz Pisz: 
to œtr ôúop najente, to len potúuk¾i, wdrašowa¾i, co len bú ‹entºi Liwa O, tše-
ba go [len] zebraæ i suœeæ, to tedy go túuko, potúuc bes takò æer¾ice Orzysz Pisz; 
4. «nabawiæ siê st³uczeñ lub spowodowaæ je u kogoœ» W Pisz: ³obalu³ siê ji pot³uk 
sobzie kolano Tu³awki Olsz, KF; 5. «wyt³uc, wybiæ»: zajonce to w Ÿime pšysúy tak te 
Rusºi to iô potúuk¾i, pozabŸija¾i Krzywonoga Szcz; pot³uczony (Z + lit + SWM IV) 
OWM, psn; Nsg n -o Mr¹g Gi¿; im. bier.: 1. w zn 2 WM: ºärtoflove flnce potúucòne, 
üokrasòne, ted je¬òne Skop Gi¿; 2. w zn 1 O Mr¹g Gi¿ i bl: tom pšijeôa¾i do domu, to 
byúo ÷œo potúucuno, jesce naœ÷iñi¾i w izbŸe Œwignajno Wk Mr¹g; 3. w zn 3 O Resz 
Pisz: len zamocuny, rosposterty na rose, jek usôñe ômara roboty, cepami drešowany, 
potúuèony z grupšego, terty Zwierzewo O; 4. w zn 4 Olsz E³k: [gospodarze] wezno 
te warkoèe kamñeña‹i porostúukujo, to tedy te mary majo palce potúuèone Purda 
Olsz, SWM VIII s. 9.  AW, DK

pot³uc siê (Z + lit) OW Mr¹g i bl; 1. «ulec rozbiciu, strzaskaniu» W i bl: bòti 
mñ×úem ze šækúa. Šetem po kamñeñaô, še potúukli Kaplityny Olsz, Stef JPW 58; 
2. «zostaæ zmia¿d¿onym» O: s kadku, co bú túucony, co tako muza œe zrobŸiúa, tako 
paæo, co tak œe potúukúa ta skòra Lipowo gm. Waplewo; 3. «nabawiæ siê st³uczeñ» 
W Mr¹g: mój ch³op zleci×³ z woza ji siê pot³uk Tu³awki Olsz, KF; 4. «pobiæ siê nawza-
jem»: to œe potúukl èasm vedle taºgo gúupstfa Kajkowo O, UAM.  AW, DK

pot³ukaæ siê; fut 2sg bêdziesz siê pot³uka³; «tu³aæ siê, b³¹kaæ siê»: lecz po obcych 
krajach bêdzies siê pot³uka³ psn IS XLIII 169.  AW

pot³umiaæ «poskramiaæ, hamowaæ»: On pot³umia ich hardoœci Ze mnie w moc 
nie dostan¹ psn IS LXXV 260.  DK

potoczyæ (Z + lit) W; «poostrzyæ, wyostrzyæ na toczydle»: nov× kosa tšeba n×pšùt 
potoèiæ, a potam dobÅe viklepaæ W, SWarm 119.  AW

potoczyæ siê lit bl, psn; cond 1pl bym siê potoczyli; 1. «pójœæ chwiejnym kro-
kiem; zatoczyæ siê» bl: Pšised do ñij we ÷torek, Ona kodri moc, I šÅnyúa go úaôu 
bes úep A òn œe potoci psn, Psijcie ziwo, jak chto moze, onoc nas jednak nie zmo-
ze, a chocbym sie tez potocyli, tobym sie tylko do szklanecki nawrócili psn Ma³ III 
133; 2. «poturlaæ siê» bl: Ä ja sie zrobie z³otym pierœcieñcem Potoce ja sie ubitym 
goœciñcem psn Kêtrz 60.  AW, DK
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potok (Z) Mr¹g Pisz Olc, psn; «strumieñ, struga»: jek Salamòn pobudovaú 
koœæuú to [œciête drzewo] biúo poúozune na potok Cedrun do pšeôodu Jagodne Pisz, 
taºi potok, ºacºi pudo na to Miko³ajki Mr¹g.  AW

potokaæ (lit) W; «popijaæ»: po¿yczyæ tobym nie chciá³, chocbym miá³ przy nágorszy 
robocie chléb wod¹ potákaæ W, Bar 48.  AW

potokn¹æ (lit) W; 1. «popiæ» W: zj×d psiernika ji potokn¹³ zinem Tu³awki Olsz, 
KF; 2. «op³ukaæ»: zar× po úobŸe¬e pomuúa sta[tôki, potoknùúa v Ÿimni vo¬e, viterúa 
ranèñikam i fšistke f poÅùntku poúukú×daúa na rog×lu W, SWarm 119.  AW

potomek (P + lit) OW Nidz E³k, psn; Gsg -mku W; 1. «dziecko w stosunku do 
rodziców; te¿: inny krewny w linii prostej w stosunku do swych przodków» O Olsz 
Nidz E³k i bl: bu³ król i królowo, a ni mnieli ¿odnych dzieci i prosili Boga gor¹co 
o potomka Ruœ M³ O, BWM 127, ji brutk×n to jeszcze potumek ³od tech Sz¹f×³dzkich 
Klukowskich Tu³awki Olsz, KF, gospodaruj¹ do dziœ dnia potomkowie dziadka Dywity 
Olsz, P 4, 2; 2. coll «potomstwo» W: potam pytá sia, siu³a má potómku po psiérszam 
ch³opsie W, Stef OK 26.  AW, DK

potomka «o biblijnej Ewie, pramatce ludzkoœci [omy³kowo?]»: z Ev to œe fœo 
vŸeúo; ºeb ta vasa potomºa ñe zgÅesúa, búab f tem raju Konopki Wk Gi¿.  AW, DK

potomnoœæ «nastêpne pokolenia, potomni»: Jo, co Winczarów warmijskich 
zno³em, Dlo potomnoœci to ³opsiso³em, By nasi bracio, co tu przybyli, Siê doziedzieli, jek 
my tu ¿yli psn Zient 178.  AW

potomstwo (P + lit) Olsz, psn; «dzieci w stosunku do rodziców; potomkowie»: 
potumstwa ni maj¹ to ni maj¹ komu gospodarki zdaæ Tu³awki Olsz, KF, ja jestem tesz 
katoliekiem i zostana tak ¿e i moje potomstwo Szczêsne Olsz, P 2, 18.  AW

potop (Z) W Gi¿ E³k; «rozleg³a powódŸ, zw³aszcza jako biblijna kara za grze-
chy»: tynca to Pon Buk doú na pamnontke potopu i na tyn znak Pon Buk doú tynca, co 
juš potopu ne byn¬e, üuna vode pœije Wilimy Resz, teras ºedy koÌo, to jesce taºe grube 
dmby lezu, to po potoÌe Skomack Wk E³k.  DK

potopiæ «uœmierciæ wiele zwierz¹t przez utopienie»: m³ode koty potopsili, jen× 
jenego ³ostazili Tu³awki Olsz, KF.  AW, DK

potopiæ siê (Z + lit) O Olsz, psn; «o wielu osobach: straciæ ¿ycie przez utoniêcie, 
utopiæ siê» O Olsz: b×t siê przewróciu³ na jeziorze ji wszyœcy siê potopsili, en× jeden 
siê uretow×³ Tu³awki Olsz, KF; potopiony im. bier. w zn «byæ zalanym jak¹œ ciecz¹, 
zatopiæ siê»: Tam ze i una tyz swój kuniec wzie³a Po³ozywsy sie gard³o swe przezny³a Tak 
potopione we krwi swyj lezeli psn IS XII 470.  DK

potoraæ «poniszczyæ, robi¹c dziury»: fšen¬e ¬ur robastfo potoÅe Ostróda.  AW, DK
potorêdzie; formê has³a i definicjê powtórzono za SWarm; pejor «obrzydliwa, 

nieznoœna stara baba, potwora»: ñi moga íuš patšiæ na to potorañ¬e, bo to g×da i g×da 
i gambi zamknùñæ ñi moÅe W, SWarm 119.  MK

*pototrowaæ «rozgrzebaæ?»: mak pototrujo; marôef fsa¬iæ, ale jej ñe zeraš G³uch 
Szcz.  DK

potrachterowaæ, potrachtowaæ zob. potrakt-.
potraciæ (Z + lit) Olsz Szcz Mr¹g Pisz, psn; praet 1pl my potracili Pisz; 

1. «straciæ wiele czegoœ, zostaæ pozbawionym czegoœ cennego, doznaæ szkody, 
uszczerbku» Olsz Szcz Mr¹g Pisz i bl: fšystºe fajnoœæi to potraæi¾i, pšy ocaô bra¾i 
ºeraty, mainy M¹cice Szcz, zdroŸe potraæi¾i sobŸe, na kelkoŸe dva¬eœæe mñeœency 
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roi¾im N Ukta Mr¹g, Bo skarby droèe úatfo èúoìek straæi, Ale naüuºi Åaden ñe 
potraæi psn; 2. «pomordowaæ, pozabijaæ»: Wszystkich marnie potracili, Chocia¿ 
niewinnymi byli Kal 1890, 11.  AW

potraciæ siê (Z) Pisz; «pogin¹æ; pogubiæ siê»: ¬ifcoºi œe potraæiúy i ôúopy v vojne 
Rostki Pisz.  AW

potrafiæ (Z + P + lit) OWMzach Mr¹g Wêg Pisz, psn; 1. «umieæ, byæ w stanie 
coœ zrobiæ» lok. jw. i bl: ona potraœi tak po polsku i po mazursku Szmygwa³d D O, 
a na‡ency tkane, tylko tkane, mama ñe potraœi, ale bapka jo Zdory Pisz, úùna ñe 
iest do robotí [sic!] na fœi, navet gaíœi viflaèiæ ñe potraœi W, SWarm 186, to ja tak ñe 
potraœe [odpowiedzieæ] – to tšeba œiúe gúove úamaæ Wejsuny Pisz, ü vojna potrafœi œiúa 
zúgo, ñeô Buk broñi So³tmany Wêg; 2. «dosiêgn¹æ, spotkaæ»: A to ciê potrafi dla twej 
niezbo¿noœci ¯eœ przed Panem twoim czyni³ wielkie z³oœci psn IS XLIII 169.  AW, DK

potrakterowaæ (lit) Olsz i bl; -cht- bl; «poczêstowaæ»: gospod×rz potrakterow×³ 
swojego siujsi×da konj×kiem Tu³awki Olsz, KF.  AW

potraktowaæ; tylko -cht-; «uraczyæ, poczêstowaæ»: èam v×íu tyš na tam veselu 
potraôtovali? W, SWarm 119.  AW

potratowaæ; tylko -re-; «depcz¹c, tratuj¹c zniszczyæ»: bidúo potretovaúo pši tryfæe 
gv×út úofsa i íancñaña W, SWarm 119.  AW

potraw (Z + lit + SWM III) OWM; pu- OWMzach Mr¹g Pisz; «trawa 
odrastaj¹ca po skoszeniu; te¿: powtórne sianokosy»: pœeršy œnyt, a potem putraf na 
Ÿime, to tak o teô casaô, teras putraf us poœecony, œerpeñ Lichtajny O, kòñ lui, zeby co 
tfartšego zjiœæ, potraf to dúuzej ferdoúuje, a œano prentko Szczecinowo E³k, Ìjers šnt 
to ano, drug šnt to potro÷ D Wólka Resz, Ìerša koŸba, a to drugo to pòtrof N Wieœ 
Ostródzka, ü krova œe k×rñi ts œecko, plevañi, buraºañi, Ÿemñaºañi, anem, kuñicno, 
pœrsm potravem i drugm Bia³a Piska, UAM.  AW

potrawa (Z + lit) W Nidz E³k, psn; ogp: ksióndz w niédziela wo³á³, ¿e potrawy na 
maœle mo¿na jeœæ i we psióntki W, Stef OK 33, na œrotku st×ú stòú, úobrusam pšikriti, 
íi rozmaíite potravi na ñam Butryny Olsz, Stef JPW 32, ü i marôefºi sob´e pšñose, 
cbulºi, te potrav, co ‹i na obŸad br×k Jedwabno Nidz, UAM.  AW

potr¹ciæ «dotkn¹æ czegoœ niechc¹cy, zawadziæ o coœ»: potr¹ciu³em garnek ze 
œniotan¹. £on zleci×³ a œniotana siê wyla³a Tu³awki Olsz, KF.  AW

potretowaæ zob. potratowaæ.
potrêpaæ (Z + SWMp) O; «depcz¹c pognieœæ»: ona [indyczka] ino te rob×ºi 

šuk×, òna zboÅe, to iúa ne [zje], ôba co potrmpe D³u¿ki O, UAM; potrêpany (Z + 
SWMp) O; «rozgnieciony, ut³uczony»: ý jak kartofle bendo ugotovane i potrempane, 
üokrasa ben¬e vytopœana na panefce i potem ten tuk ben¬e vlany f to Szyldak O.  AW

potrêpiæ «rozgnieœæ, ut³uc»: kartofle œe najÌerf potrempœi Szyldak O.  DK
po trochu «w ma³ych porcjach, stopniowo»: ñe íyc úod razu tak duÅo, lepœi íest 

íeœæ po troôu W, SWarm 169.  DK
po troszce lit bl, psn; «w niewielkich iloœciach, po troszku»: Panno brutko, po 

trosce Poracz, panna, mi³e goœcie oracja, Kolb 120.  AW
po trosze «stopniowo, po trochu»: a ja pracowa³ dalie i potrosze ziemnie dokupowa³ 

Szczêsne Olsz, P 2, 13.  AW
potrójny (Z + SWM X) O Olsz E³k; «z³o¿ony z trzech czêœci»: jadro – ta gensta 

potròjna œeæ Swaderki O.  AW
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potruæ «pozbawiæ ¿ycia za pomoc¹ trucizny, wytruæ»: wszystkie szczury w chlezie 
potruli trucizn¹ na szczury Tu³awki Olsz, KF.  DK

potruæ siê «o wielu osobach lub zwierzêtach: ulec zatruciu»: potm by¾i te snopºi 
[lnu] namocòne v vundòú; v jeÅÅe to ñe, tylo f torfaºi, bo v jeÅeÅe to mòìi¾i, co œe ryby 
potrujo Orzysz Pisz, by siê wnetki potruli temi pilckami Tu³awki Olsz, KF.  AW

potrwaæ (lit) W; «zaj¹æ, zabraæ okreœlony czas»: pševùska tile cegúi potrf× kila dñi 
W, SWarm 125, to jeszcze potrw×, a¿ na ciebzie przydzie kolej Tu³awki Olsz, KF.  DK

potrzaskaæ 1. «uderzyæ kilka razy»: co üostaŸuú, šúa za nm, tatku weœæe i mñe, 
buú zúi, wŸuú ºij poèšaskaú i šet da¾i Purda Olsz; 2. «zniszczyæ, rozbiæ»: Warszawa 
i Berlin, to so psienkne mniasta, Francuz nasymu psise, ze ³on go potrzaska psn IS 
LXVIII 241.  AW

potrz¹chaæ «w odniesieniu do susz¹cego siê siana: potrz¹saj¹c wzruszaæ, 
przetrz¹saæ» Ko¿uchy Pisz, SDGW 46.  AW

potrz¹saæ «poruszaæ czymœ»: kruczysko fl¹drami potrz¹sa bl, Kolb 605.  AW
potrz¹sn¹æ «poruszyæ, wstrz¹sn¹æ czymœ kilka razy»: potrzusnij ten worek z karto-

flami to ziêcy wlezie Tu³awki Olsz, KF, ü fraz potrz¹sn¹æ workiem: a) «przekupiæ kogoœ»: 
Olsztyñskie sendacze, sendzó takie prawo Co workiem potrzójsnó, wyroczek ³askawy psn 
IS LIX 218, b) «wydaæ wiele pieniêdzy»: na tych torfowych ³¹kach zwykle lichá tráwa, tu 
brák ró¿noœæi: przedewszystkam potrz¹sn¹æ workam... W, Bar 86.  AW, DK

potrz¹suwaæ «poruszaæ kilkakrotnie»: tšimoú úòn rance v keœañaô i potšòísuvoú 
úokæami, tak, íegbi œa ôæoú úobgorñaæ po bokaô Sz¹bruk Olsz, KN III 213.  DK

potrz¹œæ (Z + lit + SDGW) OW Szcz Gi¿ Pisz; 1. «potrz¹saj¹c rozrzuciæ, 
rozpostrzeæ, roztrz¹sn¹æ» W Szcz Gi¿ Pisz: pšut œe sœee, ted œe potšeñœe, ted œe 
pševroæi, zgrai œe do Åuntkuf i kúada œe f kupºi Bredynki Resz, [len] z moèska vyjoñæ 
i potšuœæ na rosse £ugwa³d Olsz; 2. «poruszyæ wstrz¹saj¹c, przesiaæ»: zboÅe potšuœæ, 
gejstše i Åodše pšetaºi do zboÅa, Ÿorka pšeleco a groô zostañe Liwa O.  AW, DK

potrzeba (Z + P + lit) OWM, psn; 1. «u¿ytek, u¿ywanie; te¿: zaspokajanie tego, 
co jest niezbêdne» W Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc: wôopœeñek – do spoÅy potšeb Gi¿ycko, 
kœonc pšy¬e na kolende i zjer× na potšeby kooúa £ugwa³d Olsz, ü jo, p×re gäi mava 
i tam kokoi, bo to Åiæe drokše tak, na sfoje potšebe proìe m×va Gady Olsz, UAM, 
droga dla vúasnej potšeby Kowale Oleckie, ü kòñ jest ôudoba, ôturn× dla cúeºa tçgo 
f potšeb´e jest Bia³a Piska, UAM; 2. «to, co jest niezbêdne, s³u¿y do u¿ytku, zw³aszcza 
codziennego»: pšepoÞ×stºi o so¾i, o ôlebÞe, o ins potšebÞe Napiwoda Nidz, potim [len] 
byñ¬e terti, klepani i s tygo moÅe virobŸaæ rozmaíite potššebi Wêgój Resz, JP XXXIII 
49; 3. a) «koniecznoœæ, przymusowa sytuacja wymagaj¹ca posiadania lub zastosowa-
nia czegoœ» Olsz: gotów by³em dla tej Polski, tej mojej Ojczyzny, wszystko nawet ¿ycie 
moje w razie potrzeby ofiarowaæ Dywity Olsz, P 4, 23; b) «opresja, tarapaty» bl: zag. 
bieg wykonawszy, we mnie odpoczynek masz dla siebie, czytawszy z ty³u, na miê bierzesz, 
choæ nie rad, w potrzebie [grób] bl, LitLud 86, tak Maryja nas ratuje w ka¿dej potrzebie 
psn IS LI 191; potrzeba orz. (Z + P + lit) OWM, psn; 1. «jest niezbêdne, koniecz-
ne»: koeta zamëñæi tam mëÖºi, stoi to i ºis×, jek potšeba ôlp Ìec, to wleje ten k÷as ÷ tä 
mëçko Stawiguda Olsz, to ted ¬fke œe zgo¬iúo tak, paropºa jengo – a tak na Ÿime to ñe 
potšeba búo, ñe brukova¾i lu¬e E³k, najprzód z³ozyc tyle pienêdzy ile potrzeba na jakisz 
remont lub budowl¹ a potem coz pocz¹cz Stryjewo Resz, P 1, 5, do taºgo domku po-
tšeba îen, dvanašèe tyœenc ceèeú Bia³a Piska, UAM, ü fraz potrzeba komuœ jednej 
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klepki «ktoœ jest niespe³na rozumu»: znalas taºe œ÷ecunce rob×cºi, za kazde zunda 
p¸encet zúotyô i mu‡i, co to stonka to jes druèi gatunek, tes jednj klpºi mu potššeba 
Wykno Nidz; 2. «trzeba, nale¿y» Pisz i bl: [len] potšeba poœaæ, potem go tšeba ‡ipœuúæ 
to on csty jest N Guty Pisz, I matce potrzeba co daæ Ze nam da syna ogl¹daæ psn IS 
LXXXII 279; do potrzeby «ile trzeba»: na polu taºe üokop w Ÿemn, mt; to jes mter 
šeroko i dúuga jak do poèšeby i beñ¬e tš¬ei centmetru÷ gúemboko wkopane Sz¹bruk 
Olsz.  AW, DK

potrzebno (Z + P) OW Nidz Mr¹g Olc; «potrzeba; jest potrzebne»: ja pracowaæ 
ñ moge, mñe poèšebno lu¬i Miko³ajki Mr¹g, potszebno bi³o od tschech do szeœciu osób 
pszytem GryŸliny Olsz, P 3, 3, tako dropka, co tam e ÷tko drut, tylo uúa pulku÷ 
potšebno £abuchy Resz.  AW

potrzebnoœæ «zapotrzebowanie»: taka potššebno jäk na wolnm rnku ñe búa, 
bo zstm kartow bú ÷prowa¼òn Ryn Gi¿.  AW

potrzebny (Z + P + lit) OWMzach Gi¿ Pisz, psn; sup na- O, ý Nsg n -o Resz; 
«niezbêdny, przydatny» OWMzach Gi¿ Pisz: peñun¼e, ale n×j´nc to ruÅne Åeè take, 
co potšebne bú t múod poÅe D³u¿ki O, UAM, do tmpô nozcuf jest pœilñik potšebn 
Gawliki Wk Gi¿, zavdy gros potšebny Rostki Pisz, tobŸe bi œa pšid×ú taki vipoèinek, ale 
mñe – na co úòn íest potšebni? Woryty Olsz, Stef JPW 3; potrzebny w u¿. rzeczowni-
kowym «cz³owiek ubogi, potrzebuj¹cy»: Trfajmy pšy Panu v ¬eæensºej ufnoœæi A u¬e-
lajmy potšebnym z miúoœæi psn.  AW, DK

potrzebowaæ (Z + P + lit) O Olsz M, psn; praes 1pl potrzebujem Olsz Gi¿, praet 
1sg ja potrzebowa³a Nidz, praet 1pl my potrzebowali Nidz, potrzebowalim Pisz; 1. «mieæ 
zapotrzebowanie na coœ, nie móc siê bez czegoœ lub kogoœ obejœæ» O Olsz M i bl: to 
dostaúa ubrañe, co tam una potšebovaúa, poel, púaôte, ºed òna œe oÞeñi, co b fsko 
búo Kajkowo O, UAM, chto chcza³ to sobie da³ str¹caæ z wyp³aty i jak potrzebowa³ to 
na kazd¹m chwilê otrzyma³ Klon Szcz, P 5, 18, z üofc je niêso, Ÿoúna i skòra, to su tši 
gatunºi ôture cúek barzo ´ele potšebuje Bia³a Piska, UAM, muœe¾i me ale za dwa go¬i-
ny puœæiæ, bo ja œe tak túumacyú co mñe muj batalion potšebuje i ceka na mñe Jab³onka 
Nidz; üü «wymagaæ okreœlonych warunków» O Szcz Mr¹g Pisz: a potm [m Ÿi¬aú] 
te most, te to na¾inove, ôture tçgo Ÿele prac potšebovaú Bia³a Piska, UAM, oìjes juš 
potšebuje na pevno dobr grunt Kajkowo O, ib; 2. «byæ zobowi¹zanym, przymuszonym 
do czegoœ przez okreœlon¹ sytuacjê, musieæ» O Olsz M: druczba proszi³ tem s³owem: 
„Proszê na szlub i wesele ze gorocom kuchn¹m – to znaczy³o ¿e nie potrzebuj¹m ze sob¹ 
nic przynoszec do wypicia i do jedzienia Klon Szcz, P 5, 65, jak on umer ja dostaúa 
sto pœeñ¬eœont marku÷, to ja ñe potšebowaúa taºi prac bra Nidzica, sfñiñec ñe po-
tšebuje b murovan – moÅe i z ÇÅeva razu bæ Bia³a Piska, UAM; üü impers «trzeba, 
nale¿y» O Nidz Mr¹g Pisz: halftra to jek do futrovaño ñe potššebuje stijmaæ Elgnówko 
O, i te butºi majo vúasne dìÅe, dr´i i t‹i Ç´a‹i lo œe... ñe potšebuje razu otfoÅæ Bia³a 
Piska, UAM, nazajutš moçºi dosypaæ œiúa ten roscyn potšebuje vigñeœæ, dobÅe vigñeœæ, 
daæ zaºisaæ ze dva go¬iny Miko³ajki Mr¹g; 3. «u¿ywaæ czegoœ, pos³ugiwaæ siê czymœ» 
Olsz Mzach Mr¹g Olc: to jesce z drevna to ja vÅi¬aú, ale ñe potšebovaú Olecko, bo 
to f kaÅdym jenzyku to i to œe potššebuje, to skúadñej casem to potššebovaæ, casem co 
inse Fr¹knowo Nidz; 4. «brakowaæ (impers)»: w dobrem gospodarste ñigdy ôleba ñe 
potšebuje Pañska Wola Gi¿; potrzebowany (Z) O Olsz Nidz Pisz; Nsg n -e O Olsz; 
im. bier. w zn 3: oba byúy potšebovane vrazy: do naju i do nas Fr¹knowo Nidz, kuñ to 
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m× œlpœe, juôe, jo, to ñe jest potšebovane do jidúa Zezuty O, ý to jest mñejsce mñan¼ 
zabudovañem, to bañ¬e potšebovane do vozuf Purda Olsz.  AW, DK

potrzebowanie «u¿ytek»: üotúuk – ñe je do potšebovaño – maúo na ñm roœæe 
– taºe pœasºi, vydmuôa Gietrzwa³d Olsz, kre÷ do potšebowaña, juôa do ñièego 
Szyldak O.  AW

potrzebowywaæ «u¿ywaæ»: kruj, m go tu ñe potšebovyva¾i N Wieœ Ostródzka.  DK
potrzeæ (Z + lit + SWMp) Olsz Nidz Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz E³k, psn; inf -éæ Mr¹g, 

w temacie praet -er- Olsz Mr¹g Gi¿ E³k i bl; 1. a) «zetrzeæ na tarce» Gi¿ Pisz E³k: ºartofle 
œe poterúo i pšes šmatºe œe pšezneúo – to kuºeúºi Orzechowo E³k; b) «rozgniataj¹c 
rozetrzeæ» Mr¹g Gi¿ Pisz: to s tgo ñntusa to t pazurº wæunæ  ususæ i potššiæ Lipowo 
Mr¹g; 2. «w odniesieniu do lnu: oczyœciæ w³ókno z paŸdzierzy» Nidz Mr¹g Wêg: jak œe 
potarúo s tyô paŸ¬oru÷, to potem oklepaæ klepadúem Kamionka Nidz; 3. «rozprowadziæ 
coœ na jakiejœ powierzchni, posmarowaæ»: d×j chleb to ci trochê potrê pom×sk¹ Tu³awki 
Olsz, KF; 4. «poniszczyæ»: pod úoknam na n×lepšo íebúònka œa úuœadúi i íepka lotro-
vaúi: poúòfka poterúi, a poúòfka na Ÿamña spušèaúi Przykop N [Jaœniewo] Olsz, Stef 
JPW 18; potarty (Z + SWMp) Mr¹g Gi¿ Pisz E³k; Nsg n -o Gi¿, praet z podm. uogóln. 
bez s³p. Gi¿; im. bier.: 1. w zn 1a Gi¿ Pisz E³k: šñetºa üotvazuno i üobrana, cista i bez 
terºe potert× Szczyba³y Or³owskie Gi¿; 2. w zn 2 Mr¹g Gi¿: ý ted taºe ñe¾i æer¾ice, to 
beñ¬e tak poúaman, poterty Kosewo Mr¹g; 3. w zn 4 Gi¿: ja tera ide fœo, ôaúupy poterte, 
poñišèone, oset, zegofºi pšet oknem rosno Mazuchówka Gi¿, pšeš¾im pœeôtu bes Rn, bes 
Ryn most byú poterty, púwajoncy Sucholaski Gi¿; 4. w zn «natrzeæ» bl: Jo koza rogato, 
na puú obderto, Plwam poterto, Kto pš¬e to go rp, ryp psn.  AW, DK

potrzeæ siê; w temacie praet tylko -er; «ulec zepsuciu, zniszczeniu»: raz jednemu 
ch³opowi poter sie wóz G¹ski Olc, P 6, 4.  AW

potrzymaæ 1. «trzymaæ coœ przez pewien czas, przytrzymaæ»: potrzym×j trochê 
kone za lejczyki Tu³awki Olsz, KF; 2. «pozbawiæ wolnoœci na pewien czas, zatrzymaæ 
chwilowo w odosobnieniu»: to ji tedy wŸe¾i do üUkty do wä¸i i to jiô tedy potšima¾i 
i puœæi¾i Œwignajno Wk Mr¹g; 3. «pozostaæ w niezmienionym stanie, nie ulec znisz-
czeniu»: teras i te dentysty to fœo tmcasovo rob´o; moje to korònºi to potššyma¾i dva 
lata i vyúama¾i Or³owo Gi¿.  MK

potulnie ogp: dzieci ³usiad³y potulnie na ³azie ji s³ucha³y Tu³awki Olsz, KF.  DK
potulny ogp: jek jem ji pr×wdê poziedzi×³ zar× siê potulnejsz× zrobziu³a Tu³awki 

Olsz, KF.  AW
potumaniæ «otumaniæ, og³upiæ»: dycht go tam potumaniu³eœ tem g×danem 

Tu³awki Olsz, KF.  AW
poturaæ (Z + lit) Olsz; 1. «osi¹gn¹æ coœ, wskóraæ» Olsz: w trzeci karczmie im 

posz³o tak samo, te¿ nic nie poturali N Kaletka Olsz, BWM 150; 2. «podo³aæ, sprostaæ»: 
nie ziem, czy j× potóram za w×ma z robot¹ Tu³awki Olsz, KF.  AW

poturbowaæ (Z + lit) Olsz; «zadaæ wiele ciosów, pobiæ»: w karczmnie potur-
bowali naszego siujsi×da Tu³awki Olsz, KF; poturbowany (Z) Olsz; Nsg n -o, praet 
z podm. uogóln. bez s³p. Olsz; im. bier.: o tyô açgresjaô nap¸isaæ, napadaô – byúo 
duÅo, ¬eæi ñeras poturbowano Purda Olsz.  AW

poturbowaæ siê «doznaæ obra¿eñ, pot³uc siê»: zleci×³ z woza ji trochê siê poturbow×³ 
Tu³awki Olsz, KF; poturbowany im. bier.: poprosi³em ich a¿ebym mog³ u nich kilka dni 
odpocz¹æ, gdy¿ by³em srodze poturbowany w tej jeŸdzie Dywity Olsz, P 4, 17.  AW, DK
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po tutejszemu zob. tutejszy.
potwierdziæ (Z + P + lit) WMzach; fut 1pl potwierdzim W; 1. «uprawomocniæ, 

zatwierdziæ; urzêdowo poœwiadczyæ» Olsz Nidz: po³ roku trwa³o nim go Landrat 
potwierdzi³ za szo³tysa Dywity Olsz, P 4, 27, pšset em do grañicy, dokument co ‹i 
potšebne byú wkupœú, daú pot÷rîi i jus moja wendru÷ka zacúa s÷uj pocontek 
Jab³onka Nidz; 2. «przyznaæ, przyœwiadczyæ»: muszê sam potwierdziec, jako kierownik 
we Wilbarku tak by³o zle do pracowania, bo to jest miastecko nieduze, tak sobie szredne 
Klon Szcz, P 5, 42; 3. ¿art. «pokrzepiæ, dodaæ si³»: my sobzie ju¿ „potwierdziem” i twoje 
pubeczki wysuszam W, Bar 41.  AW, DK

potworek lit bl; «stworek»: potworek, chtórnego nas lud nazywa ko³bogiem abo 
kobutem odpoziedzia³ ji: Nie martw sie, ja ci pomoge bl, Ma³ I 17.  DK

potwór «stwór, dziwol¹g»: kiedyœ to przed lati na Œniardwach to siê pokaz·iwali 
takie ró¿ne rzecy, potwori w rozmazitych postaciach £upki Pisz, Szyf ZOW 94.  AW

poty «zêby kultywatora»: cyçºi kulwatra po mazursku to pot ot ku¾iwatra S¹dry 
Gi¿. (Nm Pfote).  AW, DK

potyczka «bójka, bijatyka»: I sabla tak¿e piêknie ostrzona, W kilku potyckach juz 
doœwiadcona, Jako ¿e ja ni¹ wywijo³, Kiedym sie ze ch³opcami bija³ W Cerwsku na piw-
sku psn IS DXCI-VIII 41.  AW

potykaæ «spotykaæ»: í× íù æaísto potik×m s tovaram na rinku W, SWarm 119.  AW
potykaæ siê 1. «spotykaæ siê»: úùñi œa zavdi n×íÅeli i ôantñe œa potikali W, SWarm 

119; 2. «id¹c, zawadzaæ nog¹ o coœ»: Boæ i mój konik ma cztery kopyta, A jednak cza-
sem siê mocno potyka psn, Wis³a IV 801.  AW

potykanka lit bl, psn; «spódnica; te¿: sukienka na co dzieñ»: Myœlisz ty, macioro, 
coœ wojewodzanka; Czerwony kabocik, bura potykanka psn, Kolb 345.  AW

potyraæ zob. poteraæ.
poubieraæ siê; praet 1pl poubieralim siê; «o wielu osobach: ubraæ siê»: e poubŸe-

ra¾im, poobÅon¼a¾im i œe umy¾im, potem zas ñadañe Myszki Pisz.  UDK
pouchodziæ «o wielu osobach: odejœæ sk¹dœ, opuœciæ jakiœ teren»: tutej teras te 

Rusºe to i pouôo¬i¾i, to teros Polaºi œe¼ò na tyô ‹ejscaô Dybówko Mr¹g.  UDK
pouciekaæ (Z) Olsz Mzach Mr¹g Pisz; praet 1pl pouciekalim Nidz, my pouciekali 

Szcz; «o wielu osobach: uciec; te¿: opuœciæ, porzuciæ miejsce pobytu»: ot straôu Ç‡i 
zamk¾i i poueka¾i Nidzica, pšyleæe¾i z pyka‹i, druæane pyºi ‹e¾i pœoruny Ñency, to 
my pouæeka¾i do zyta M¹cice Szcz, ¬eæi pouæeka¾i, ja sam ostaú i sam muše pracovaæ 
Bobrówko Mr¹g.  UDK, DK

poucieraæ «wycieraj¹c, osuszyæ jedno po drugim»: Jek rozkaza³ tak uczyni³ 
Obliczka jej pouciera³ Ta chusteczka mokro bu³a Jakoby we wodzie bu³a psn IS XXIX 
105.  UDK

poucinaæ ogp: po³ucin×³em konce ³od ró¿y Tu³awki Olsz, KF.  UDK
pouczaæ 1. «dawaæ wskazówki, rady»: jest to zielgá bzieda, kiedy chtóran naród, 

abo jego czaœæ nimá przewodników, chtórzyby go ³oœwecali i po³uczali Olsz, KN III 215, 
przs. s³owa pouczaj¹, przyk³ady porywaj¹ W, Bar 136; 2. «przyuczaæ»: ale by³[y] czê¿ke 
starania krow pouczac czogniêca wozow Klon Szcz, P 5, 1.  MK, DK

pouczyæ (Z + lit) Olsz Nidz Pisz; praet 1pl pouczylim Pisz; «poinstruowaæ, 
nauczyæ»: j× go po³uczê, jek m× zrobziæ Tu³awki Olsz, KF, kuœi fejne pœeèem i Polsºiô 
poúuèy¾im fejne kuœi pœec Zdory Pisz.  MK
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pouczyæ siê (Z + P + lit) Olsz Mzach Mr¹g; 1. «nauczyæ siê (zwykle o wielu oso-
bach)» Szcz Mr¹g: starô us ñi ma a múode ñe mogo; e ñe poucy¾i spœewaæ Mr¹gowo, 
to by³em w tej fabryce i pouczy³em siê juz dobrze rzn¹æ szk³o i to mie siê pozniej przyda³o 
Klon Szcz, P 5, 18; 2. «o wielu osobach: skoñczyæ szko³ê, wyuczyæ siê» Olsz Mr¹g: jek 
œe pouèi¾i, to jem pokupaú mašiny do šiæa i do ¬aña mašiny N Kaletka Olsz; 3. «zaj¹æ 
siê uczeniem przez pewien czas» Olsz Nidz: mógbyœ siê jeszcze trochê po³uczyæ Tu³awki 
Olsz, KF.  MK

poufale (P) Olsz, psn; «w sposób œwiadcz¹cy o braku dystansu»: oskarzy³a mie 
policia do Nadleœnego, ¿e za poufale z tamtejsz¹ ludnoœci¹ ¿yjê Dywity Olsz, P 4, 55.  KS

poufa³y «zachowuj¹cy siê zbyt swobodnie»: proszê té¿ by panowie muzykanci 
struny zatrzymali, Aby im nie brzmia³y. [...] Aby tacy poufali nie byli A mnie w mojéj 
mowie nie przeczyli oracja, Sien 255.  UDK

poufny (P) Szcz; «tajny, sekretny»: ja we Chorzelach pe³ni³em dalej swoj¹m pracê 
komendanta poufniej placowki Klon Szcz, P 5, 35.  UDK

pouk³adaæ (Z + lit) O Olsz Gi¿; fut 1pl pouk³adawa Olsz, praet 2pl pouk³adaliœta 
Olsz; «u³o¿yæ wiele czegoœ w odpowiedni sposób» O Olsz: ôto mñoú moæisko no to 
[len] tak wŸòœæ na gròmade i potem zagre¬iæ, ale go tak muœi poukú×daæ, co òn œe ñe 
rozleæi i potem æšºego nakúaœæ Zwierzewo O, pouk³×d×³em te ceg³y jen× na drug¹ 
Tu³awki Olsz, KF; bêdzie pouk³adano «w odniesieniu do wielu rzeczy: uk³ada siê»: 
na po¾icºi ben¬e poukúadano Paprotki Gi¿.  KS

poumieraæ (Z + P) Olsz Mr¹g Pisz; ogp: Rusek múodyô braú do Zyberyji i tam 
pou‹ira¾i Nida Mr¹g, fšyscy pou‹era¾i na œfincuôa Klucznik Olsz.  UDK

poumywaæ; praet 1pl poumywalim; «pozmywaæ»: üobŸat em wašÅi¾i to escem ñe 
poüumwa¾i Mr¹gowo.  UDK

pounosiæ «o wielu istotach: unieœæ, popodnosiæ»: bidúo poúunoœuúo úbi do gòri 
i ze straôu posôo¬uúo do íedni gròmadi GryŸliny Olsz, Stef JPW 10.  UDK

pourzynaæ; praet 1pl pourzynalim; «w odniesieniu do wielu drzew: œci¹æ, 
powycinaæ»: tutaj ñe¾im tako fejno üolsyne, to poüuÅyna¾im, ñe da¼ò ñic rosnoñæ Kwik 
Pisz.  UDK

pousiadaæ «o wielu osobach: pozajmowaæ miejsca do siedzenia»: fšisci poúuœadali 
na ú×fkaô, tlo n× parù ñe buúo íuš mñeísca W, SWarm 120.  UDK

poustawiaæ «ustawiæ wiele czegoœ w odpowiedni sposób»: jek juš ted œe wye¾i, 
to sebraæ go i w gròmatºi pousta‡aæ Mr¹gowo; poustawiany im. bier.: ý by¬e zaŸeŸòny 
do lnu teræa, poustaŸany na rystunºi na wondole, pot ñem b¬e súaby oèeñ zrobÞòny 
Olecko.  KS

poustroiwaæ; poœw. tylko im. bier.; «ubraæ strojnie wiele osób, postroiæ»: jutšña 
je oœrut nocy, ¬eæi sum poustroivane i Ÿonºi na gúovaô i œfèºi Wygryny Mr¹g.  KS

pouœciskowywaæ; fut 3sg pouœciskowywa; «œciskaj¹c, po³¹czyæ ze sob¹ wiele ele-
mentów»: jäk ten bednaš jiô roi, ma prowòs i jeô pouœæiskowywa [o klepkach w becz-
ce] Miko³ajki Mr¹g.  KS

poutykaæ; poœw. tylko im. bier.; «zatkn¹æ wiele czegoœ, poosadzaæ»: ý zaºi, tylo 
bendo zastaŸune i tycºi bendò poüutykan Tuchlin Pisz.  UDK

pouwa¿aæ «obserwuj¹c przez pewien czas, zwróciæ na coœ uwagê»: to jus je 
dobre, Åeñaúe, ja muse pouvazaæ soe [odp. na pyt. o dojrza³e zbo¿e] Fr¹knowo 
Nidz.  KS
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powabiaæ «kusiæ co jakiœ czas, namawiaæ»: to tak chodzi, a powábzio... cobyœ 
sie i kiej ci licho – to weŸ sie, pozieœ!... A kiej ci licho – to idŸ, kradnij!... Szczytno, 
LitLud 81.  AW

powadziæ «sk³óciæ, doprowadziæ do sprzeczki»: diôt ñepotšebñe grùska ftrùncaúa 
œa do múodyô i íyô ze sobù pova¬uúa W, SWarm 120, ü [gorza³ka] i powadzi i do brzy-
twy doprowadzi i do krádzierzy pobudzi Szczytno, LitLud 81; powadzony im. bier.: 
pšistòmpœuú do ñgo Mñiô×ú, s ôtòrnem buú pova¼òni i zúap×ú Kuba pod ramñe 
Ró¿nowo Olsz, Stef JPW 51.  DK

powadziæ siê (Z + P + lit) W Nidz Olc, psn; fut 1pl my siê powadzim Olc, praet 
1sg [ja] siê powadzi³ bl; «pok³óciæ siê, posprzeczaæ siê»: kupce koleèi œe oba pova¬i¾i 
o sfoje pœeñeç¼e a gospodaš œe œ‹aú bo œedem¬eœont marek vygraú Gardyny Nidz, Ivan 
œe pova¬iú ze sfojo kobŸito i jo všastaú Gi³awy Olsz.  AW

powaga (lit) E³k, psn; 1. «o powa¿nym wygl¹dzie» bl: ü Tak wszystko goto-
we, NiedŸwiedŸ pomrukuje, Za sendzie sie stazi, Swo powage stroji psn Gêb II 105; 
2. «godny, powa¿ny charakter czegoœ»: tónem proŸby i powagi Skomack Wk E³k, 
PME XIX 98.  AW, DK

po wajem, po wajemu, po waju zob. waj.
powalaæ (lit) Olsz; «pobrudziæ, poplamiæ»: pow×l×³eœ sobzie nos Tu³awki Olsz, 

KF, krew wypryœnie na twój szorc i go pokrwa¿i. I weŸ go i wywodŸ, co ci go powalali 
Purda [D] Olsz, BWM 50.  AW

powalaæ siê «pobrudziæ siê»: gdzieœ ty siê tak pow×l×³? Tu³awki Olsz, KF.  AW
powalcowaæ (Z + lit) W Szcz; «wyrównaæ powierzchniê walcem» W; bêdzie po-

walcowano «wyrównuje siê walcem»: úïÖºi Ÿosno tz bêÑdo zderte na carno, ted bêÑ¬e 
trawo zaœano, powalcowano Szczytno.  AW, KS

powaliæ 1. «przewróciæ na ziemiê; pokonaæ»: íek œa do ñego zabr×ú, to miœl×ú-am, 
Åe go povali, ale úùn d×ú sobŸe z ñam reda W, SWarm 133, ü przen W ca³ej z³oœci nie 
poradzi nam, Bo juz skazany sam I s³owo go powali psn IS CXXIV 352; 2. «rzucaj¹c 
kolejno, zgromadziæ coœ w jednym miejscu»: powaluú p×re úa÷kò÷ na kupe, zapaluú 
soe œ÷atúo, üoèän zrouú Gietrzwa³d Olsz; 3. «poddaæ jakiemuœ dzia³aniu, rozwaliæ»: 
jek uñi tak tñi traktoÅstañi gúmboko povalò, poonacò, poorajò, to carno Ÿem zvalu 
i ted na p¸×sek do gòr vvalò Go³dap, UAM.  AW, DK

powaliæ siê (lit) W, psn; 1. «zwaliæ siê na coœ ca³ym cia³em, roz³o¿yæ siê» W: 
íek œa úupœuú, to razu œa ñe zevlùk, tlo s fšistkam povaluú œa do úoÅa W, SWarm 201; 
2. «upaœæ, przewróciæ siê (tu przen)»: Za lasam, za góró Spotká³ sia zicher ze chmuró, 
Zapasy sia porwali, Chtóran sia prandzy powali psn Stef RD 21; 3. «najechaæ gromad-
nie»: prazie na Pasym i wszystkie sztery Purdy, na Pajtuny, Klewki i Butryny powal¹ sia 
Moskale na £olstyn W, Bar 95; powalony im. bier. w zn 2: íek kuôarki poœli do komori, 
naleŸli Kubovo íek dúugo povalòno na dilaô Ró¿nowo Olsz, Stef JPW 51.  AW, DK

powalnica «miednica»: powalñica – ñisa do pomiwaño Polska Wieœ Mr¹g.  AW
powa³a «sufit»: Jek ci skocu³ do powa³y, Now³oki mu popêka³y psn IS LXVIII 

241.  AW
powa³kowaæ; poœw. tylko im. bier.; «pomaglowaæ»: fšistke povúoki sù povaúko-

vane W, SWarm 120.  AW
po warmiacku zob. warmiacki.
po warmijsku zob. warmijski.
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po warmiñsku zob. warmiñski.
powarzyæ (lit) W, psn; «ugotowaæ wiele czegoœ»: v domu tyš íe gv×út roboti, bo tšeba 

fšistko pospšùntaæ, fšistko povaÅiæ, a na úotpoèinek ñima æasu W, SWarm 120.  AW
po waszemu zob. wasz.
powa¿aæ (P + lit) Olsz; «szanowaæ kogoœ, liczyæ siê z kimœ»: j× tam takiech ludzi 

nie pow×¿×m, co tak machluj¹ Tu³awki Olsz, KF.  AW
powa¿yæ; fut 1pl powa¿ywa; 1. «o kilku osobach: dokoñczyæ wa¿enia»: zaczek×j-

ta jeszcze siu³kê. Tlo ¿yto pow×¿ywa ji zar× przydziewa na zieczerzê Tu³awki Olsz, KF; 
2. «uszanowaæ coœ, uznaæ za wa¿ne»: jech powa¿u³ i prawdopodobnie te kamnanie [któ-
rymi obrzucono Polaków] jeszcie le¿om [schowane] Szczêsne Olsz, P 2, 20-21.  AW

pow¹chaczek «o nosie zwierzêcia»: a koza mnaúa nos, a to ñe buú nos, tlo 
povëÖôaèek Ruœ Olsz.  AW

pow¹chaæ 1. «wci¹gn¹æ nosem zapach czegoœ»: d×j mi te¿ trochê te ksi×tki 
powuchaæ Tu³awki Olsz, KF; 2. «o zwierzêtach: rozpoznaæ wêchem, wywêszyæ»: uñi 
to povòçôajò, vnetk uñi to pomñarkujò [o dzikach nieboj¹cych siê stracha na polu] 
Kajkowo O, UAM.  AW

pow¹tpiewaæ «poddawaæ siê zw¹tpieniu»: xo¬by daú maúo, ñe povontÌevajmy 
JeŸ¾i zaœ ìele, ñe rosprašajmy psn.  DK

pow¹z zob. paw¹z.
powbijaæ (Z + lit) OW E³k; fut 1pl powbijawa W; «wbiæ po kolei wiele czegoœ» 

W: potam z tégo drzewa narobziwa goŸdzi i powbzijáwa w bole W, Stef OK 46, knble 
œa powbŸijo Butryny Olsz; powbijany (Z) O E³k; im. bier.: ètyry baúºi i f tyô baúkaô 
dury poìercone i cynºi povijone [o bronie] Liwa O.  AW

powchodziæ «o wielu istotach: wejœæ kolejno do wnêtrza czegoœ»: ³ob×cz, czy ko-
koszy ju¿ powchodzi³y do kokosz×ka Tu³awki Olsz, KF.  AW

powci¹gaæ (Z + lit) OW Mr¹g; praet 1pl powci¹galim Olsz; 1. «przewlec, 
przeci¹gn¹æ wiele czegoœ» Olsz: n×plyt×èe vetôli f ta postava kele n×voíu, pofæùçgali po 
íedni mñiæi pšes mñiæe·ñice i pšes púoôa ú×èikem Br¹swa³d Olsz, KN III 211; 2. «ci¹gn¹c, 
umieœciæ gdzieœ wiele czegoœ»: powci¹galim wozy do sz×³ru, coby nie zmok³y Tu³awki Olsz, 
KF; powci¹gany 1. «nawleczony»: ºele maúj [sieci] to so te kòry jeno, tak pofæòçgane na 
taºe šnur, to uñi tšmajo te æ Malinowo O; 2. «powsuwany»: m ñe¾i taku seroko, taka 
drapºa búa, to b¾i po÷æòçgane te špulºi Dobry Lasek Mr¹g.  AW, DK

powejdowaæ «o wielu zwierz¹tach: ¿eruj¹c, potratowaæ, poniszczyæ»: îiki me 
poveídova¾i kartofle O, JP XXXIV 280. (Od nm weiden).  AW

powelowaæ «wybraæ w g³osowaniu»: wej powelowali tam takiego konserwatystê bl, 
KN IV 295.  KS

poweselny «odbywaj¹cy siê po weselu»: poš¾i na rešty popœiæ abo dojeœæ, povesel-
ne popraìiny £ugwa³d Olsz.  AW

po westfalsku zob. westfalski.
powêdrowaæ (Z + lit) Resz Mr¹g i bl, psn; «wybraæ siê na wêdrówkê, udaæ siê 

dok¹dœ, wyprawiæ siê»: I powandrowo³ na kraj œwiata, Nimaæ tam siostry, ani brata psn 
Stef III 39, ter×s vndrovñik fš×t na koña i povndrov×ú šukaè kl×tki Stanclewo Resz, 
KN IV 325, ü ale no przecie, kempe w rogu pola zostawziemy, boæ przecie jenacy toby 
wsystkie mysy do stodo³y powêdrowali bl, Ma³ I 7, ü przen tak tyn deºel še pomaúu 
zamknoú i pomaúu f te jiŸoro povndrovaú i f tej gúembŸi utonoú Mr¹gowo.  AW
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powêdziæ; poœw. tylko im. bier.; «uwêdziæ wiele czegoœ»: s nk, tom povjma¾i 
koe i povn¼òne D³u¿ki O, UAM.  AW

powêszyæ lit bl, psn; «pow¹chaæ (tu przen)»: Choæby rozpuœci³ i stado gêsi, Ju¿ 
mego wianka nikt nie powêsi psn, Kolb 129.  AW

powganiaæ, powgoniaæ «nagnaæ wiele istot, powpêdzaæ»: jena kobzieta ju¿ swoje 
robactwo powgania³a nad ¿ieczorem i ju¿ sz³a ¿ieczerzo warzyæ Purda [D] Olsz, BWM 
66, povgonaæ fšystko [o ptactwie domowym] Butryny Olsz.  AW, KS

powiaæ «wiej¹c, wywo³aæ podmuch, zawiaæ»: skoro Ÿatr poŸeje, to œe kušÅi, Ÿarno 
vŸeje Gawliki Wk Gi¿.  AW

powiadaæ (Z + P + lit) OWM, psn, powiedaæ (Z + P + lit) OWM, psn; poj- 
Olsz Nidz Gi¿ Pisz E³k Olc, ped- Olsz Nidz; praet 1sg ja powiada³a Pisz, ja powieda³ 
O Resz Pisz, fut 1sg f bêdê powiedaæ Pisz, 3sg bêdzie powieda³ Pisz, 3pl bêd¹ powie-
dali Pisz i bl, cond 1pl my by powiedali Olsz; 1. «mówiæ; oznajmiaæ, wyra¿aæ opiniê; 
ustnie udzielaæ informacji (te¿: donosiæ), wyjaœnieñ, wskazówek lub odpowiedzi; 
relacjonowaæ; te¿ dk.» OWM: po‡jada: puææe, puææe, bo umarúa ÷staúa Butryny 
Olsz, ‹i œe fcale ñic ñe klei, co tam m×m poìedaæ Ornowo O, pravde poìadam, 
pošcipa¾i mñe te ¬viÅa M¹cice Szcz, kobÞeta na ñego co üon gúupstfo poÞeda Jab³onka 
Nidz, ôúop z¬‡òn po‡ada: ñe zn×m ty babi Hejdyk Pisz, ktoœ œe pytoú ¬eæuka, co 
by zroiú, gdyby vygraú v loteryjo ‹iljony, on poìada, co po¬e¾iúby i zañus do domu 
Ornowo O, mu [ch³opu] poŸedoú, cyby un n mòg graæ, jenygo wyzwo¾iæ üot tygo graña 
Maradki Mr¹g, dokúadñe poŸedaæ jek ta rba bñ¬e vaÅòn×, to ja tš tle ne Ÿm, bo œe 
za kuôarke ne uèuúem Pasym Szcz, UAM, pañi tam vstompœi do Sulcuf, una tam moze 
poŸedaæ Wykno Nidz, a mu po‡ad×ú, g¬e to tak× èarowñica je Wygoda Olsz, poìedaú 
onmu burñisèšoìi, co ñi ‹aú tym poæoçèem jeôaæ Ornowo O, i Þona pšišúa do ñego 
i po‡jedaú, Åe ona jest ñegÅena, Þe go na taºe ¾iôe úoÞe poúoÞuúa spaæ Gardyny Nidz, 
tyn gbur zacoú poŸedaæ, co un furmanºe s towarem ñaú Ÿiœæ i pod gure ñe muk ìjeôaæ 
Jagodne Pisz, Ÿeur to še šadúo dokela ojca, to òn poŸadaú Ba³dy Nidz, ºed co zobacú, 
to poŸedaú do pana Rybno Mr¹g, ü ºej œe soñ¬i¾i ja tez búa za œ÷atka, ale to tam b¾i 
÷aús, m ‡e¬e¾i – duzo b po´edaæ Szczytno, ü przen PoŸedaúa ‹i wasa pstra kokoska 
Ze wam tyle jojek nañosúa psn; 2. «wyg³aszaæ okreœlony tekst, przekazywaæ na g³os 
jak¹œ opowieœæ» OWM: kœonc mazursºe kazane po´edaú Miko³ajki Mr¹g, a ted takò 
pšeprostke poŸed×ú Ka³êczyn Szcz, UAM, powiadali sobie ro¿nie Historije i Bajki i bi³o 
bardzo weso³o GryŸliny Olsz, P 3, 3; 3. «u¿ywaæ danej nazwy, jakiegoœ okreœlenia lub 
jêzyka; nazywaæ; te¿ dk.?» O Olsz M: ty po‡edaš tšònek; mas gadaæ, to gadaj godñe 
– grab´isko Jab³onka Nidz, œÀiñske súowa poÞedaúa ib, súysaúa o gaÌe, ale u nos œa 
tak ne poveda Butryny N Olsz; 4. «odzywaæ siê; o zwierzêtach: wydawaæ okreœlony 
g³os» Olsz Mr¹g Gi¿ Pisz: ja ñe moge ìele poìedaæ i ñe moge œiúa súuôaæ, kedy mñe 
tak ôto ìele gada, to mñe dudñaúo tak f teô usaô Ukta Mr¹g, jek ona zaceúa poŸedaæ, 
to ja ñicem ñe rozuñaúa [mowa o osobie zza Buga] Wejsuny Pisz, [o kurze] to ona tak 
poŸeda ka ka ka ka i ona zñeœe Polska wieœ Mr¹g; powiedaj¹c im. wsp. ndm. w zn 1: 
kupschly sobie cha³pke […], powidajonc ze nely mocno dorze, chleba bilo dosytz Wa³y 
Nidz, P 9, 12; powiadany (Z) O Pisz, powiedany (Z) O Gi¿ Pisz; Nsg -e O, -o Pisz, 
praet z podm. uogóln. ze s³p. O; im. bier.: 1. w zn 1 O Pisz: mñe jest poŸedano, co tam-
tymu ta rçºa jest otæento Pogubie Tylne Pisz; 2. w zn 2 O Gi¿ Pisz: pš tm pšen¼eñu 
bojºi bú po‡edane Snopki Pisz.  KS
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powiadanie (P) Nidz, psn, powiedanie (Z) Pisz; forma rzeczownikowa czas. 
powiadaæ w zn 1: wiele lat dorowa³o, ne mogê pamnentatz powiadana mojej mni³ej 
Matky Wa³y Nidz, P 9, 4.  KS

powiadomiæ «przekazaæ komuœ wiadomoœæ»: gospodarz ktory gospodarke po ro-
dzicach odziedzici³ i chcza³ sie ¿eniæ, wyszuka³ sobie Rajka, ktory powiadomi³ rodzicow 
tej m³odej wybranej panni Stryjewo Resz, P 1, 2.  AW

powiaduwaæ (Z + P) Olsz, powiedowaæ, powieduwaæ, powiedywaæ (Z + lit) 
OWM, psn; powiedowaæ Olsz Nidz, powieduwaæ W, powiedywaæ OWM; praet 1sg ja 
powiadywa³ Olsz; 1. «mówiæ, ustnie przekazywaæ wiadomoœci, informacje, wyra¿aæ 
opiniê; relacjonowaæ» OWM: to ìem ot mojej grusºi, ona poìedyvaúa, Åe zaºiœi¾i to i œe 
daúo robŸiæ Ìivo Fr¹knowo Nidz, stare lu¬e œe sôo¬i¾i pšuœæ do jednego, to se poìedova¾i 
ruÅnoœæi Purda Olsz, po co Åòñe poŸeduíeš úo dúugaô Woryty Olsz, Stef JPW 3, 
poŸedyvaú sfojemu kolegoìi pšes telefon to sprave Gardyny Nidz, jek ôto co poìedyva, 
a jak mu ôce pšyftuÅyæ, to „jo, jo” abo i „pravda” Fr¹knowo Nidz, ü to dlaèego mne 
poŸeduješ co ja tu na te mnejsce vjeô×ú, bo jeŸoro duÅe to moÅe koÅd jeôaæ g¬e ôce Pasym 
Szcz, UAM, ü przen jeskòúºi – to jest barzo fejn ptašek, fura v ogròtkaô ºele budnkòf 
i sobŸe fejn poŸedujo, jek budujò gnastka Pasym Szcz, UAM; 2. «przekazywaæ na g³os 
jak¹œ opowieœæ; wyg³aszaæ okreœlony tekst» OWMzach Mr¹g: v Ÿime to štrykova¾i to 
pšend¾i i tak soe ty bajºi rozmaite poìedyva¾i a u‹e¾i poìedyvaæ Smolonek O, stare 
lu¬e mogl poŸeduwaæ, a my ¬eæi re¬i súuôal te b×jºi, ter×s to tšeba pšeèytaæ Purda Olsz, 
powjaduwa³… napszyk³ad. Ja¿usz w¿¹³ clap [= chleb] i blogosz³awia³ Szczêsne Olsz, 
P 2, 9; 3. «u¿ywaæ danej nazwy, jakiegoœ okreœlenia lub sformu³owania» O Olsz Nidz 
Gi¿ Pisz Olc: moji ro¬ice poŸedyva¾i ješèe „grun¬el” Gi³awy Olsz, „kòñinºi” muŸi¾i, ñi 
muj ojæec poŸedwaú „÷ kuñinkaô”, ale co to ja ñe Ÿem Fr¹knowo Nidz, w¿ó³ na dzatka 
wiewodzic ¿e niema tak powjaduwacz bo tylko dzeczcom zgorszanie daje Szczêsne Olsz, 
P 2, 2.  KS, DK

powiastka (Z + P + lit) W Mr¹g Pisz; «opowiadanie, historyjka lub anegdota»: 
úopoŸeduv×ú n×ma poŸ×stki s staro¬eískyô æasùf W, SWarm 149, panstfu poìem jedno 
poìastke Ukta Mr¹g, ale tom æa ¬iœ zbaúamuæuú tami poŸ×stkami W, SWarm 199.  KS

powiat (Z + P) O Olsz M, psn; Lsg powiacie Nidz Gi¿ Pisz Olc; 1. «jednostka 
administracyjno-terytorialna» O Olsz M i bl: u nas búo tak: ÷sôodñe Prus – pare 
powŸatò÷ to búo Mazuri, potym, pañe, búa War‹ija Bartki Nidz, War‹ij× grañièy 
s po‡atäm ostruckäm i Ÿ Ñi¬ico, i ze šèyæeñskem po‡jatäm, s ketšyñskem Stawiguda 
Olsz, ü mazurska mova byúa f kazdym poìeæe insa Pisz; 2. «urz¹d powiatowy»: przysz³y 
wybory do Parlamentu i gminne i do powiatu Dywity Olsz, P 4, 27, lantrot f poŸaæe 
[odp. na pyt. o urzêdnika wa¿niejszego od so³tysa] Bogacko Gi¿.  AW

powiatowy (Z + P) Olsz Szcz Gi¿; przym. od powiat w zn 1: jeszcze sam pamiêtam 
i od babci co my opowieda³a, ze lekarz tylko by³ w powitowem mieszcie i te¿ nie wsêndzie 
Klon Szcz, P 5, 66, ñe Ÿem, c to on s kronºi poìjatowej, c navet vojevucºej U¿ranki 
Gi¿.  AW

powi¹zaæ (Z + lit) OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc, psn; fut 1pl powi¹¿em Resz Pisz; 
1. a) «po³¹czyæ coœ, wi¹¿¹c – czêsto w okreœlony sposób» OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc 
i bl: najŸencj jeñcñeñ, to jus œe poŸëÑze, zval na gromade i vozæ œe zara beñ¬e Kobu³ty 
Szcz, potem klepaæ esce klepadúem, æisto zrobŸiæ, v garstºi poŸonzaæ [len] Krutyñ 
Mr¹g, poŸùízali Åito f snopki i zar× go úust×Ÿali f kozúi W, SWarm 67; b) «wi¹¿¹c, 
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zrobiæ du¿o czegoœ, nawi¹zaæ» W Pisz: potäm go [len] zgrabŸi¾i i duÅe snop poìonza¾i 
i do domu pšìeŸ¾i GryŸliny Olsz, ted kun¬el osobno s tego poŸonzo taºe pasecºi, ten 
dobry lyn zostañe v ryçku Karwica Pisz; 2. «uwi¹zaæ wiele istot»: Šuster mejster koz 
gn×ú, Na provoz poŸózaú, Provoz œe urvaú, Šustra mejstra pobodú psn; powi¹zany 
(Z + lit) OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; Nsg n -e W Szcz; im. bier.: 1. a) w zn 1a 
OW Mr¹g Gi¿ Pisz: kapa – co œe krêÑæi na ¬erzaku, na bÅegu, jest taºi koúowrot i tag 
zúañi po´ïÑzane abo Åññ Lesiny M³ Szcz, ý [len] rosposterty na roœe i jak usôñe to 
byn¬e po‡unzany Zwierzewo O, tedy beñ¬e zgraony i v duÅe snopy poìonzany [len] 
Purda Olsz; b) w zn 1b: [len] jak je uÅenaúy i snopºi bedo poìonzane; v úoºi, gromatºi 
postaìone, ºilka dñi mus stoiæ Sprêcowo Olsz; 2. w zn 2 bl: w ci¹gu powi¹zanych, jako 
byd³o pêdz¹ psn IS XLIII 169.  AW, DK

powicie psn; przen «niemowlêctwo»: Esceœ ty by³a w poziciu, Juz matka mózi³a: 
mój zieñciu psn Gêb I 26.  DK

powiæ (Z + P) Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz Olc, psn; fut 1pl powijem Mr¹g i bl; 
1. «w odniesieniu do niemowlêcia: zawin¹æ w pieluszkê lub ciasno owin¹æ specjal-
nym pasem p³ótna» Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Olc i bl: ¬eæa poŸijem f pœelusºe Mr¹gowo, 
košulºe üoblece, jacºe dostañe, poŸije, ‹icºe na gúowe Zalec Gi¿; 2. «wydaæ na œwiat»: 
Psiandziesiónt lot z sobó ¿yli, Jedna córeczka pozili Sobzie na radoœæ psn Stef III 3; powity 
im. bier. w zn 1: f ko¾epce to byú po´ity zaras, na gúove to mcºe Lisaki Pisz.  MK

powid³o (Z + SWM XII) Gi¿; «d³ugi kawa³ek p³ótna do owijania niemo-
wlêcia».  MK

powiedaæ, powiedanie, powiedowaæ, powieduwaæ, powiedywaæ zob. powiad-.
powiedzenie forma rzeczownikowa czas. powiedzieæ w zn 1: to ñe jes do po‡e¼eña, 

co mi tu witšym×¾i, ºedy pšijeôa¾i Œwignajno Wk Mr¹g, òna tylo tyle ñaúa do poìe¼ña, 
cy œe jj [kawaler] udaú Myszki Pisz.  JZ

powiedzieæ (Z + P + lit) OWM, psn; poj- Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Olc; inf -iæ 
OWMzach Mr¹g Gi¿ i bl, -éæ Resz M, imp 2sg powiedŸ O Olsz Pisz, 2pl powiedzta 
bl, praet 1sg ja powiedzia³ bl, 1pl my powiedzieli Nidz, fut 1pl powiewa Szcz i bl, cond 
1sg ja by powiedzia³(a) Nidz Go³d; 1. «oznajmiæ, przekazaæ informacjê, wyjaœnienie, 
wiadomoœæ, wydaæ polecenie, wyraziæ opiniê; zrelacjonowaæ» OWM: pšñus jej 
i poŸe¬aú: to jest tfuj stoúek, co b¬eš na ñim œe¬aúa So³tmany Wêg, jak ôæaú kuÌiæ, 
to muœaú iœæ na sont i poŸe¬eæ, co temu a temu spšedaje Wykno Nidz, jek on poŸe¬aú, 
Åe ñe ma ôleba, to m kole¼ kaÅdy po troše daú N Kaletka Olsz, posúa œe lu¬i pitaæ, cy 
tu buú taºi z veçgoÅañi; te lu¬e poŸe¬e¾i, ze tego tu ôandlaÅa ñe byúo Jagodne Pisz, to 
juÅ wam Åaden star gbur ñe po‡e, za dúuèe lata Butryny Olsz, muj syn jes ribaºem, 
toby pañi najlepœej po‡je¬aú Burd¹g Nidz, pojeôoú do Bugvaldu do Åony zmarúego 
i poŸe¬aú ji, co Kuba byú u ñego i Åeby œe mod¾iæ za ñego Redykajny Olsz, on poìe¬aú, 
zeby po¬e¾iú i poúove vŸoú pot to poôe, a poúove pot to paôe i zañòs do domu Tyrowo 
O, kraŸec poŸe¬aú, coby mu ušyú koÅuô i pošet preè Unieszewo Olsz, ten co tam bú, 
to moze najlep¸ej poŸe¬æ jäk tu nasta¾i Maldanin Pisz, a ten gospodaš poje¬aú: ôoè 
košlawy [korzeñ], opesa÷šy, be¬e dobry Olecko, ü poziedŸ sam, za co te ludzie na 
ty wojnie gin¹ Tu³awki Olsz, KF, ü ekspr ja poŸam matce, zoboèys ty! Butryny Olsz, 
pan poŸe tatuœoŸu, to dostañe Rzeck Resz, ü przen poekoj, aš e ÷lak doÞe¼o i du 
poÞe¼o Stryjewo Resz; 2. «u¿yæ danej nazwy, jakiegoœ okreœlenia, te¿: ponazywaæ 
w okreœlonym jêzyku» OWM: f kaÅd ìosce be¬e inoc gadano, tu poìje¼ò ºartofle, 
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v GrajeŸe prºi Krzy¿any Gi¿, no to „súuma”, ñe mo¿na poŸe¬eæ inacy Tuchlin Pisz, 
tera jakby ôto po´e¬aú: iæ, veœ drevñanke, toby ñe ´e¬aú co Kobu³ty Szcz, rb wam 
poŸem, to: scubúy, ºaraœe, jezèaÅe, púoæicºi Mazuchówka Gi¿, po ñeñecku to j× moèe 
fo poŸe¬æ, a po mazursºu to jò zabacuú Pogorzel Wk Pisz; 3. «wyg³osiæ okreœlony 
tekst, przekazaæ opowieœæ, wypowiedzieæ jakieœ s³owo» OWM: najìencj to šulñistš 
pšyje¬e i taºe kazañe poŸe, múode œe odvŸitajo ze fsystºe‹i i œondo na brycke i pojadò 
Budki Olc, panstfu poìem jedno poìastke Ukta Mr¹g, jak ješèe ras poìeš „babæa”, to æi 
tak f pysk dam, Åe œe rosšfeæi Grabin O, karan bú ten, co po´e¬aú jeno súowo po pol-
sku Krzy¿any Gi¿; by³o powiedzone z podm. uogóln. w zn 1: tak i tak búo po‡je¼one 
Nidzica.  KS

I. powieka (Z + lit + SWMa) W Pisz Olc, psn; ogp: ü euf. i mniendzy gruzami 
zamknu³ swe powzieki psn, LitLud 89.  AW

II. powieka (Z + lit + SWM III) OWMzach Pisz; «pokarm, który krowa 
prze¿uwa po raz drugi»: krova povŸeke Åuje, ºedy tak leÅy i pusto gembo je Grabin 
O, poÞeke grŸe, poÞekuje, to grŸe to, co pozerúa Turówko O, ü fraz powiekê robiæ 
sp O zob. robiæ.  KS

powiekaæ «powiekowaæ»: poÞeka abo poÞekuje Pasym Szcz.  AW
powiekowaæ (Z + lit + SWM III) OWMzach; «o krowie: prze¿uwaæ paszê 

po raz drugi»: poŸekuje, pysºem ruôa Bartki Nidz, poŸekowaæ; krovi leÅù na úugoÅe 
i poŸekuíù W, SWarm 120.  AW

powierciæ (Z + lit) OW Mr¹g Gi¿ E³k; fut 1pl powiercim W, powierciwa W; 
a) «wywierciæ w du¿ej liczbie» OW: pu¬eva do mñasta, kupœiva sobŸe œfider, pu¬am do 
lasa do tgo dÅeva, poŸræiva dòri i pošukova tfardgo dÅeva N Kaletka Olsz, Stef JPW 
26; b) «wierc¹c podziurawiæ» W: ale gdi mi to dÅevo poŸræam i nabŸiíeva drevñannô 
goŸ¬i, to æeœla naœñeíe œa barzo s pana N Kaletka Olsz, Stef JPW 26; powiercony (Z) 
O Mr¹g Gi¿ E³k; im. bier. w zn a: ÷ tym rogacu to byúy dury poŸercone, co tyñi pšwojañi 
muk pšetknunæ, a te pšišúy na jeÅmo Ukta Mr¹g, ý tedy bndo dury poŸrcone do špri-
ôu÷ Œwignajno Wk Mr¹g.  AW, DK

powierzaæ «w odniesieniu do uprawnieñ: przekazywaæ»: a monš jego zastempo-
waú, po‡jeÅaú mu wyša wúa¼a Jonkowo Olsz.  KS

powierzchowny; tylko -wierzk-; «znajduj¹cy siê na wierzchu» W, SWarm 120.  AW
powierzkowny zob. powierzchowny.
powiesiæ (Z + P + lit) OWM, psn; inf -eæ Szcz, -æ Olsz, fut 1pl powiesiwa O; 

1. «umieœciæ coœ w pozycji wisz¹cej: zawiesiæ, przywiesiæ; rozwiesiæ» OWM: safka, ro-
gal to garºi poìeœiæ mozna M¹cice Szcz, jego broñ stjoú i po‡eœiú na dÞewo D¹brówno 
O, coœ æenšºego po´eœiæ, to œeæ úopadñe do doúu Wêgój Resz, SWM X s. 54, to ÷ted te 
p¸ura po´eœi¾i na strô, cob dobÅe wsôú U¿ranki Gi¿, ü fraz powiesiæ coœ na gwóŸdŸ 
«przestaæ zajmowaæ siê czymœ»: tšeba kraŸestfo ôiba na gòœæ poŸeœiæ, bo mašina koštu-
íe ¬iœ pupœantasta marek Naglady Olsz, Stef JPW 5, ~ powiesiæ k³opot na kij «przestaæ 
siê martwiæ» bl: Pœij, pœij braæisku, pœij, Poìeœ ten kúopot na ºij psn; 2. «uœmierciæ za 
pomoc¹ stryczka» OWMzach Mr¹g Pisz i bl: to wŸe¾i drut na šyi za´onza¾i, Åe jo 
po´ešo Nida Mr¹g, Ÿi¬e¾im nawet, co poŸeœi¾i z tab¾icañi na Ìeraô Jab³onka Nidz, 
ü to muŸi¾i tak, ze me na Ìeršej gaúeŸi po´eso, bo ja s Polaka‹i èšimam M¹cice Szcz; 
powiesiæ w u¿. rzeczownikowym w zn 1: droçk taºi do ‡jedra po‡jeœiæ – pare metrò÷ 
dúuèi Snopki Pisz; powieszony (Z + P) OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k, psn; Nsg n -e 
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O Gi¿, -o Olsz Mr¹g, praet z podm. uogóln. ze s³p. O Mr¹g Gi¿, bez s³p. Olsz; im. 
bier.: 1. w zn 1 O Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: vrota – do stodoúy, co te na ŸaŸesy 
su poìješone to ¼ìeÅe Smolonek O, ý tedi [we³na] zdjenta z motoŸidúa, gotujonco 
wodo beñ¬e üoblano, wprano i po‡ešona Gutkowo Olsz; 2. w zn 2 O Resz E³k: vyœæe 
muŸi¾i, Þe Gitler bñ¬e poìešon Bredynki Resz.  AW, KS

powiesiæ siê (Z + lit) Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; 1. «pope³niæ samobójstwo 
za pomoc¹ stryczka» lok. jw. i bl: ôæaúa e pot poæoçk šÅuæiæ, ona wŸeúa poŸeiúa œe 
U¿ranki Gi¿, oœina – ta, co Judas œe na ñij poìeœiú, to òna fæoçg drz, ôoæby najæiôse 
poŸetše, to ¾iœæe fæoçg drzo M¹cice Szcz, ü ¿art. zapoŸe¬e, to œe poŸeœi; jest taka kasta 
u wujta, to œe muŸi, ze œe jus poŸeœiúa Paprotki Gi¿; 2. «zaczepiwszy o coœ, zawisn¹æ»: 
potem ten oèer to na pšisúy rok ve Åñiva ôæaú za ofte‹i kòña‹i na pole, skok bes púot 
i œe pšebŸiú, i še poÞešiú Nataæ Wk Nidz.  AW

powieszaæ (Z) O Olsz Szcz Pisz E³k; 1. «wieszaæ wiele czegoœ, te¿ dk.?» Szcz 
Pisz E³k: na muœi to poìesamy te platºi Orzysz Pisz, rogal – garºi poŸesaæ mozna 
M¹cice Szcz; 2. «uœmiercaæ wiele osób za pomoc¹ stryczka»: fšän¬e pšy ‹eœæe taºe 
by¾i šueñice, co poìeša¾i Ìervuj na tem Gietrzwa³d Olsz.  AW

powieszak (Z + lit) W Nidz, SWMsd; «wieszak w postaci listwy z ko³kami»: na 
poŸyš×ku Ÿišù stare úaôm×ni W, SWarm 120.  DK

powieszanie (Z) Nidz Gi¿ Pisz; 1. forma rzeczownikowa czas. powieszaæ w zn 1 
Nidz Pisz: muôu÷ to mami duzo, zawd búo to do po‡ješaña – a latoœ ñe moèe dostaæ 
Fr¹knowo Nidz; 2. «pêtelka przy ubraniu s³u¿¹ca do wieszania go»: poìesañe, co 
f tyúek pšysyje [odp. na pyt. kwest.] Bogacko Gi¿.  AW

powieszarki (Z + SWM IV) Mr¹g; «ko³eczki w snowad³ach»: po´esarºi albo 
utšimace Miko³ajki Mr¹g.  AW, DK

powieszenie (Z) Olsz Mr¹g; forma rzeczownikowa czas. powiesiæ w zn 1: ša÷a 
do po‡eœeño garderob Bukwa³d Olsz.  AW

powieszka (Z) Mr¹g, SWMsd; «wieszak, rami¹czko»: co œe povŸeœi, tak poŸeœºi 
[odp. na pyt. kwest.] Grabowo Mr¹g.  AW, DK

I. powieœæ rzecz. (P) Olsz, psn; Apl powieœcie bl; «opowieœæ, historia»: Matisek [...] 
ktory i w ksi¹zkach du¿o czytywa³, opowiedzia³ przy obiedzie nastêpuj¹ca mowi³ praw-
dziwa powieœæ Dywity Olsz, P 4, 11, [...] co oni sukajo tu w nasém nieœcie I rozg³asajo 
takie powzieœcie? psn Ma³ III 41.  MK

II. powieœæ czas. «poprowadziæ»: Wezne dziada za brode Na jarmark go poziode 
psn IS XLV.  MK

powietrze (Z + P + lit + SWM VI, Szyf ZOW) OWM, psn; 1. «warunki atmo-
sferyczne, pogoda» OWM: bar¼o fejn ròbota jest v Ÿime, ôoæ i troôe v rence Ÿimno, ale 
mocno zdrove poŸetše jest v Ÿi‹e na jeŸeÅe, na lo¬e Pasym Szcz, jenego razu jeôaúam do 
Olštyna, bar¼o ¾i¸e poìetše búo. Šnk naìjaú duÅe zaspi Butryny Olsz, arbuzy to so taºe 
ñi bañe, tš ñe üurosúy, poìetše, Ÿe‹a ñe pasuje Pietrzwa³d O, ale tu zúe poŸetše to on ñe 
moze zyæ Pañska Wola Gi¿; ü powietrze b³ociste, ch³odne, chmurne, ciche, ciep³e, desz-
czowate, deszczowe, dobre, fejne, klarowne, liche, ³adne, marne, miêkkie, mrozowate, 
najcichsze, pacowate, piêkne, pluskowate, pluskowe, pogodne, srogie, surowe, szykow-
ne, wilgotne, wolne, zdrowe, zimne, z³e, ~ drugie, inaksze, inne, odmienne; üü «o wie-
trze lub przep³ywie cz¹steczek gazów tworz¹cych atmosferê» Mzach E³k: powjetrze, 
gróm i chmura Skomack Wk E³k, PME XIX 97, luŸna Ÿ‹a co üòna s poŸetšem ji¬e, 
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Ÿetš jò bŸeÅe Piwnice Wk Szcz, to je do poÅetŠa [o oknie], co to tak ñe jest dušno, coby 
poìetšuno byúo Ba³dy Nidz; 2. «mieszanina gazów wype³niaj¹ca atmosferê i s³u¿¹ca do 
oddychania» OWM: bez vendylator pojetše do ogña doôo¬i Kowale Oleckie, co poŸetše 
tšymo [w kole roweru] to œlauô, a na to ta guma dokoúa – to mantel Smolonek O, ot tj 
kušÅaw s kopalñi zoúundek ôor em dost×ú i to poŸetše ñe mukem Ÿñœæ Rybical Gi¿, 
rib œe zatôúy, bo poŸetša ñe dostaúy Stawiguda Olsz, ü ben¬e mur st×Ÿany, veŸñem na 
putory cegúy, ben¬e jedna caúo poúoÅuno, potem penc centymetruf ñic – ben¬em muŸiæ 
poŸetše Smolonek O; üü «o Ÿródle choroby lub innej przypad³oœci» Mr¹g Pisz: tfus 
bÅusny s poŸetša tak pšy¬e Snopki Pisz, ºedy kto dostañe ty Ÿimne lu¬e ot poŸetša, zaŸeje 
go, to tedy mu zama‡ajo te lu¬e Lipowo Mr¹g; 3. «otwarta przestrzeñ znajduj¹ca siê»: 
a) «nad ziemi¹» OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: kacopyš – co furo f poìetšu, mocno 
de¾ikatne stfoÅeñe Woryty Olsz, tak úòn napœis×ú karteèka íi puœæuú f poŸetše, Åe èam 
pran¼i m× ígo Åòna ze œfiñ×rkò pšiíeôaæ Butryny Olsz, Stef JPW 36, ü jek to tutaj taºe 
súup posta‡a¾i do š÷atúa, elektrcnego, ted wÞe¾i i ÷ po‡etše jeden wysa¬i¾i Szczytno, 
ü fraz coœ w powietrzu nie rychtyk «o niejasnej sytuacji»: po poúudnu zñarkowa¾im, co 
cuœ ÷ poÅetššu ñe riôtik jes, bom Þi¬e¾i zabÞitiô, co ñezakopane bl i spššnt wojenny lezæ, 
Ñmc i Amerk×ñe, alem æoçgne¾i dalj Jab³onka Nidz; b) «na zewn¹trz budynków, 
nie pod dachem» O Olsz Szcz Mr¹g Pisz: u naju obora, ºedy œe vyj¬e na poÞetše Purda 
Olsz, na œfzm po´etšu nalepœi Pianki Pisz.  AW, KS

powietrzny (Z) Gi¿ Pisz, lit bl, psn; 1. «unosz¹cy siê w powietrzu» Pisz i bl: ptastfo 
– domove ptaºi i potem poìetššne ptaºi Wejsuny Pisz, ü Otwórzcie sie bramy stolicy 
wysokiej! Ust¹pcie na strone powzietrzne ob³oki! oracja, Ma³ III 21; 2. «przezna-
czony do regulowania przep³ywu powietrza»: iber po‡etššny to ma ¬ure Gawliki 
Wk Gi¿.  AW

powietrzyæ; by³o powietrzono «przewietrzy³o siê»: [o oknie] to je do poÅeta, co 
to tak ñe jest dušno, coby poìetšuno byúo Ba³dy Nidz.  KS

powiewaæ «o wietrze: wiej¹c, powodowaæ, ¿e ktoœ siê chwieje»: Wiatrek mnie 
poziewa, wiatrek me szamoce, Ach mój najmnilejsy ³o mnie sie k³opoce psn IS XXXIII 
122.  DK

powiewaæ siê «chwiaæ siê pod wp³ywem wiatru»: Wyjde na polecko Zytko sie po-
jewa psn, Kolb 155, dÅewo œe gñe, œe po‡ewo Olsztynek O.  MK

*powiewywaæ «o wietrze: wiaæ z lekka, od czasu do czasu»: Myúy ‡jetšyk po‡je-
wuje Skont te wojsko mašeruje psn.  MK

powieŸæ (Z) Nidz Gi¿ E³k; ogp: ÷sa¬i¾i nas na samoôut i poŸeŸ¾i mñe i moje zòne 
do Rla Ryn Gi¿, to tako suºenecke oblek¾i i f ôustke ukrenæi¾i i poìeŸ¾i do ôštu Narty 
Nidz.  MK

powiêkszaæ; fut 1pl bêdziewa powiêkszaæ; «czyniæ wiêkszym»: nie bêdziewa 
stodo³y poziêkszaæ, je doœæ du¿× Tu³awki Olsz, KF, ü kedi pšišet nazot na Varmñiío, 
zaúoÅuú v Gèfoú¬e polsko kœaçgarño i z roku na rok íò poŸaçkšoú Sz¹bruk Olsz, KN 
III 212.  MK

powiêkszaæ siê «ulegaæ powiêkszeniu; rozrastaæ siê»: zapac×í ta dùra v muÅe, Åebi 
œa ñe poŸaçkšaúa W, SWarm 196, ale siê w×ma grom×dka (dzieci) poziêksz× Tu³awki 
Olsz, KF.  MK

powiêkszenie (Z) Gi¿; forma rzeczownikowa czas. powiêkszyæ: poŸçksñe 
po÷šeônj skoú w Rñe Ryn Gi¿.  MK
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powiêkszyæ (Z + P + lit) Olsz Nidz; «uczyniæ wiêkszym»: ja probowaú to ¬ure 
poÞçkšæ i udaúo m se do gruboi okoúo îeenu centmtru÷ Jab³onka Nidz; 
üü «w odniesieniu do fotografii: zrobiæ odbitkê o formacie wiêkszym ni¿ negatyw»: 
j× ten ³obr×zek z naszego wesela d×m poziêkszyæ Tu³awki Olsz, KF.  MK, DK

powiêkszyæ siê «staæ siê wiêkszym, rozrosn¹æ siê»: famelij× siê poziêkszu³a 
Tu³awki Olsz, KF.  MK

powiêzuwaæ «wi¹¿¹c, ³¹czyæ coœ w okreœlony sposób»: poŸajzuwaæ ÷ snopeèºi 
[len] Purda Olsz.  DK

powijacz «d³ugi kawa³ek p³ótna do owijania niemowlêcia» Zalec Gi¿, SWM 
XII s. 30.  MK

powijaczek hip «d³ugi kawa³ek p³ótna do owijania niemowlêcia» Szmygwa³d 
D O, SWM XII s. 30.  MK

powijaæ (Z + lit) O Olsz Mr¹g Gi¿, psn; fut 1sg bêdê powija³a bl, 3sg bêdziesz 
powija³a bl, 1pl bêdziem powijaæ bl; 1. «w odniesieniu do niemowlêcia: ciasno owijaæ 
specjalnym pasem p³ótna» O Olsz Mr¹g Gi¿ i bl: powojñik; teras, pañi, tego ñe znajo: 
ja jesce po‡ijaúam, ale ñe ÷sske; jaºe to morderst÷o ¬ecku! Ryn Gi¿, teros juš f pasy ñe 
poŸijajo Wymój Olsz, ü przen Rogoza siê rozzijo Dziewcyno ju¿ powzijo psn IS LVIII 
212; 2. «nawijaæ»: potem na špule íù [przêdzê] povŸiíali, snovali na duÅem kole do 
tkañ×, potem ta úosnova naŸili na n×vùí Br¹swa³d Olsz, KN III 211.  MK

powijaæ siê «byæ owijanym»: powojñik co poÞijaæ œe [odp. na pyt. kwest.] Nataæ 
Wk Nidz.  KS

powijad³o (Z + SWM XII) Resz; «d³ugi kawa³ek p³ótna do owijania niemowlêcia»: 
šroºe poŸijadúo a ted na kuncu mnaúo wüÞuôn snurek £abuchy Resz.  MK

powijak (Z + SWM XII, SWMsd) OWM, psn; «d³ugi kawa³ek p³ótna do owija-
nia niemowlêcia»: pœeluœa, co œe okrenca – a ñim te pœeluœi, to poŸijak byn¬e okrencaú 
Karwica Pisz, po‡ij×k, Þeby œe ñe ôybneúo, aby œe ñe nasunoú Mierki O, jak okreñæuú 
poŸijak, to añi margnuú, to cúonºi ñaú proste Babiêta Mr¹g, teras ñe noso poŸijaku÷, 
tera ñe wolno opkrncaæ ¬eæaka Gardyny Nidz.  MK

powijanka (Z + SWM IV) Mr¹g; «przyrz¹d do snucia przêdzy, snowad³o»: 
po‡ijanºa, snowadúo moÅna mu‡iæ, to leÌej Miko³ajki Mr¹g.  MK

powijka «d³ugi kawa³ek p³ótna do owijania niemowlêcia» Spytkowo Gi¿, SWM 
XII s. 30.  MK

powin¹æ «w odniesieniu do niemowlêcia: ciasno owin¹æ specjalnym pasem 
p³ótna»: un ostañe mocñejs, jek œe go poŸiñe, bo jek œe ñe upoŸiñe, to letko ¬eæuka 
moÅe pšeú×m×æ Zezuty O.  KS

powinien, powinna, powinno (Z + P + lit) OW Nidz Gi¿ Pisz, psn; praes 3sg po-
winna byœ bl; 1. «jest po¿¹dane, wymagane, aby»: a) «ktoœ siê zachowa³ w okreœlony 
sposób» OW i bl: jo, cúek poŸiñn tak otpo´eîæ, jek me e ôto zapto D³u¿ki O, UAM, 
Ot, powinna byœ siê wstydziæ, Bo to brzydkie s¹ narowy Zapominaæ w³aœnej mowy psn, 
LitLud 94, przs. Kto zinien, ³oddaæ pozinien W, Bar 138; b) «coœ odby³o siê w okreœlony 
sposób» Olsz Nidz Gi¿: ü rÅisko, bo poôo¬i ot tego súova „rvañe”, to poìinno byæ po 
vyrvañu Fr¹knowo Nidz; 2. «jest mo¿liwe, prawdopodobne»: ne ‡im, è napra‡i, ale 
po‡inno œe napra‡iæ Hejdyk Pisz.  KS

powinnoœæ (lit) Olsz i bl, psn; «to, co trzeba zrobiæ, spe³niæ, obowi¹zek»: twoj¹ 
pozinnoœci¹ bu³o wziuœæ swoj¹ siostrê w ³opsiekê Tu³awki Olsz, KF, my s¹ Mazury 
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i musim nasz¹ ojczyst¹ mowê trzymaæ, bo to Bóg przykazuje, to jest nasza powinnoœæ 
GazOlsz XXIX 23.  KS

powinny «przys³uguj¹cy komuœ, nale¿ny»: po‡inne ¬eçºi daæ [s¹siadowi] Pisz.  KS
powinszowaæ «pogratulowaæ»: Z radoœci¹ powinszujemy Mi³ego Bo¿ego potomka 

psn IS LXXII 279.  AW
powinszowanie «¿yczenie»: ü zwal¾i nas na pustem polu i mòŸi¾i nam: z dobrym 

po‡inšowañm, tera iæta do domu Jab³onka Nidz.  AW
powitaæ «przywitaæ»: zar× go pozit×m, tlo nowy klejd ³oblokê Tu³awki Olsz, 

KF.  AW
powitaæ siê (Z + lit) OW, psn; 1. «powitaæ nawzajem jeden drugiego, przywitaæ 

siê» W i bl: tak viæòçgnòú do ñgo raçka, cobi œa z ñam poŸit×ú Butryny Olsz, Stef JPW 
32; 2. przen «spotkaæ siê z kimœ» O i bl: Radabym sia z niamy Teroz pozita³a, By nie ta 
³odleg³oœæ Jéch nie ³oddala³a psn Stef I 155, ü euf. lu¬e fisºe üod ñego üuœ¾i i mu muìi¾i 
– Þe üun djabúem buú za Þwa, a po œ‹eræi œe poìitaú s atanem D¹brówno O.  AW, KS

powitanie przen «pocz¹tek spotkania»: na pozitane postazili zina ji kruche psier-
niczki Tu³awki Olsz, KF.  DK

powk³adaæ (lit) W; «umieœciæ w czymœ wiele czegoœ»: mularze podziankowali 
i psienióndze powk³ádali w portmaneje W, Stef OK 5, ôuæuôno reštki pofkú×dali na vòs 
i zaÅeÅli do domu Jaroty [Jondorf] Olsz, Stef JPW 22.  AW, DK

powlatuwaæ «o wielu osobach: spadaj¹c, trafiæ do wnêtrza czegoœ, powpadaæ»: 
jedan vlas i f tan sklep ºele ¬ìeÅuf vleæaú; i jedan za drugam povlatuva¾i – dvanaœæe 
ôúopuf Ruœ Olsz.  DK

powlec «ci¹gn¹c, zawlec dok¹dœ»: A tam zdech³a koby³a, No szewca dobro bu³a 
[…] Psies za noge, szewc za skóre, Powlekli jó a¿ za góre psn Stef I 126; powleczony 
«w odniesieniu do pola: przeci¹gniête okreœlonym narzêdziem»: zorano gúemboko, 
povlecòne brònamy i tedy bendo ÅëÑtºi æëÖgñente Kobu³ty Szcz.  AW, DK

powlec siê 1. «pójœæ wolno, ociê¿ale (iron.?)»: Jak ja siê w nio [opoñczê] oblekê, 
To siê zaraz powlokê W zaloty psn, Wis³a III 579; 2. «zaci¹gn¹æ siê nawzajem do 
jakiegoœ miejsca»: Za stodoúo u Staika Tam pšepadúa kob¾ica, Jak œe sefce doŸe¬e¾i 
To po skure poleæe¾i Sefce skure Ìjes za dure I povlek¾i œe za gure psn.  DK

powleczenie (lit + SWMsd) O Olsz Nidz E³k; «bielizna poœcielowa, zw³aszcza 
poszwa»: d×j n× goœcia nowe powleczene na psierzyny Tu³awki Olsz, KF.  AW, DK

powlewaæ (Z + lit) W Gi¿; «wlaæ do wielu naczyñ, ponalewaæ» Olsz Gi¿: powle-
w×j tê limonadê do szkl×nków Tu³awki Olsz, KF; powlewany im. bier.: psiwo powlewa-
ne w œklánkach wyzietrzeje W, Bar 41.  AW

pow³aczaæ; fut 1pl bêdziewa pow³aczaæ; «zagrabiaæ konnymi grabiami (obj. KF)»: 
jek tlo zzieziewa ¿yto, zar× bêdziewa pow³aczaæ Tu³awki Olsz, KF.  AW

pow³aziæ «o wielu osobach: wejœæ gdzieœ, powchodziæ»: ü Ch³opakom siê nie 
dziwuje, […] Choæ oni w k¹ty pow³äzo, To im dziewcaki pokoju nie dadzo psn Kêtrz 
75.  AW

pow³oczka (Z + lit + SWMsd) W Szcz Pisz E³k; -w³ócz- Olsz; «powleczenie, 
zw³aszcza na poduszkê»: powúok na bezgúuÞe Stryjewo Resz, opæoçk lup povúoèka 
Snopki Pisz.  AW

pow³oka (Z + P + lit + SWMsd) OWM; -w³ók- Olsz; Gpl -ów Szcz Wêg; «po-
wleczenie na pierzynê lub poduszkê»: na pœeÞinke œe obloèe povúoka Skajboty Olsz, 
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nospa, povúoka – to co je üob¬ane dokoúa, a pot gúovo to je vezgúoŸe Ruœ Olsz, powúo-
ka na podušce Butryny Olsz, powúoºa, üopæÕÖk – pš mñe us, pañi, robŸi¾i bŸaúe abo 
s kœatañi jäºe N Guty Pisz.  AW

po w³osku zob. w³oski.
pow³óczka zob. pow³oczka.
pow³óczyæ (Z + SWM IX) Szcz Gi¿; «zabronowaæ zorane pole»: napšut œe 

powúucy, mozna droçèem, mozna brònañi, na letºiô mozna brunowaæ ji zaras œaæ 
Skorupki Gi¿.  AW

pow³óka zob. pow³oka.
powodzenie 1. «pomyœlnoœæ, szczêœcie»: spiewali i zycyli sobie wzajemnie dobre-

go rodzaju i powodzienia i gdzie niegdzie byli proszeny do domow i siê czestowali je-
dzieniem Klon Szcz, P 5, 9; 2. «popularnoœæ»: mogê naszych zacnych duchownych 
zapewniæ, ¿e „Mazur” by siê lepszym powodzeniem cieszy³, ni¿ ten kiepsk¹ polszczyzn¹ 
pisany „Volksfreund” GazOlsz XXIX 24.  AW

powodziæ (Z + SWM IV) Pisz; «ci¹gn¹c, wprawiaæ w ruch»: jesce œnurek [w ko³o-
wrotku], co te koúko powo¬i Lisy Pisz.  AW, KS

powodziæ siê (Z + P + lit) W Szcz Mr¹g E³k i bl; impers «o sytuacji, kiedy 
komuœ dopisuje szczêœcie, wiedzie siê»: na froñæe ñe byúem, jakoœæi œe povo¬iúo E³k, 
wywêdrowa³ do Ameryki, tam ale nie bardzo têgo mu siê powodzi³o, wpad³ w wielk¹ 
nêdzê GazOlsz XXIX 9.  AW

powoik psn; hip «d³ugi kawa³ek materia³u do owijania niemowlêcia»: Kolebecke 
malowanu, powoik jedwabny Zobacys ty Janulecku, byndzie siurek ³adny psn IS XVII 
482.  KS

powojenny ogp: to ju¿ powojenn× ³obleka Tu³awki Olsz, KF.  DK
powojniczek (Z + SWM XII) Pisz E³k, lit bl, psn; hip «d³ugi kawa³ek p³ótna do 

owijania niemowlêcia»: ü Mo siostrzycka pas jedwabny, Bendzie powojnicek ³adny psn 
IS DXCIII-XX 59.  MK

powojnik (Z + SWM IV, XII, SWMsd) M, psn; 1. «d³ugi kawa³ek p³ótna do 
owijania niemowlêcia» M i bl: jak maluœºi, to bñ¬e oŸijany do šeœæ ñeœency f povojñik 
Tuchlin Pisz, powojñik, teras pañi tego ñe znajo, ja jesce po‡ijaúam, ale ñe ÷sske, jaºe 
to morderst÷o ¬ecku Ryn Gi¿; 2. «jeden z wa³ów w warsztacie tkackim, nawój» Mr¹g: 
krosna, ma stoúek i powojñiºi N Ukta Mr¹g.  MK

po wojskowemu zob. wojskowy.
powoli (Z + P + lit) W Szcz Mr¹g Gi¿ i bl, psn; 1. «bez poœpiechu, wolno» 

W Szcz Mr¹g Gi¿ i bl: ale búo barzo š¾izgo i on muk tlko powo¾i jeôaæ, bo koñ ñe bú 
kut U¿ranki Gi¿; üü powoli! «zaczekaj!»: powoli bratku, nie tak bystro! Tu³awki Olsz, 
KF, ü [kowal] sôluú œe i ôæaú koña za noge ujoñæ, podñeœæ i usúsaú lucºi gúos: powo¾i, 
powo¾i, jestm kacmarka i satan ‹e koñem zrob´iú U¿ranki Gi¿; 2. «stopniowo, nie 
nagle» Olsz Gi¿ i bl: ziesz co, j× ju¿ powoli g³uchnê Tu³awki Olsz, KF.  KS, DK

powolny (Z + P + lit) W Nidz, Szyf AM; 1. «opiesza³y, niemrawy» Olsz: to dobry 
ch³op×k, tlo taki powolny w robocie Tu³awki Olsz, KF; 2. «przebiegaj¹cy stopniowo» Resz 
Nidz: i tak w drodze powolniego dorobku by³ utrzymani porz¹dek w budowly i w ca³ej gospo-
darce Stryjewo Resz, P 1, 5; 3. «o wietrze: lekki, s³aby» bl, Szyf AM s. 65.  AW, KS

powoluœku ekspr «powoli w zn 1»: kary zaczé³y skrzypsiæ: – Pomaluœku, powoluœku! 
Zwolniu³ i wlók stopka za stopkó W, Stef OK 24.  AW
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powolutku ekspr «nie œpiesz¹c siê, w wolnym tempie»: powolutku doszli do lasu 
Tu³awki Olsz, KF.  DK

powo³aæ (Z + P + lit) Olsz i bl, psn; 1. «wyznaczyæ do pe³nienia okreœlonej 
funkcji lub udzia³u w czymœ» Olsz: redaktor Gazety Olsztynskiej p. Nowakowski 
powo³a³ mie zaraz za cz³onka tej Rady Ludowej Dywity Olsz, P 4, 26; 2. a) «wezwaæ»: 
ü euf. Jak krótki czas nam tu Pan da³, Który nas z œwiata powo³a³ psn IS XLIII 169, 
ü przen Œmieræ mi go odebra³a tutaj z tej niskoœci I powo³a³a do niebieskich radoœci 
psn IS XX 482; b) «zwo³aæ wiele istot, pozwo³ywaæ (tu przen)»: mišikròlik povoú×ú 
fšistko pt×stfo, to, co furaæ mogúo Sprêcowo Olsz, Stef JPW 80; powo³any (Z + P) 
Olsz, lit bl; Nsg n -o Olsz, praet z podm. uogóln. bez s³p. Olsz; im. bier. w zn 1: 
Jaek, nauèiæel, za rok zostaú powoúany na ºerowñika towaÅist÷a školnego w üOlštñe 
Purda Olsz, ü teras nasta³a matka dziecka, to jest powo³ana do tego Szczêsne Olsz, 
P 2, 1.  AW, KS

powo³anie «zajêcie, dzia³alnoœæ»: a ten isty, co tam v Olštyñe œe¬aú, do insego 
povoúaña œe obruæiú M¹cice Szcz.  AW

powo³ywaæ «wyznaczaæ do pe³nienia okreœlonej funkcji»: za czyjem podszep-
tem i w zkazowkamy nie powo³ywa³ Ks. Barczewski rodowitych – warmiaków do Rady, 
niechcê tu pisaæ, bo ju¿ oni umarli Dywity Olsz, P 4, 26.  AW

powonienie «pow¹chanie»: to so te do powoñeña, w noœe do powoñeñ× te durºi to 
so nozdÅe Paprotki Gi¿.  AW

powoziæ (Z + lit + SDGW) OWMzach Gi¿; praes 1pl powozim Gi¿; 1. «zawieŸæ 
gdzieœ wiele czegoœ, pozawoziæ» O Olsz Mzach: koœi œe, staŸa œe ÷ te úok, powoŸi do 
stodoú Sz¹bruk Olsz, no to potem, íek buú æas [len] viínùñæ, to viínyli i povoŸili na 
pole ôúopi Br¹swa³d Olsz, KN III 211; 2. «kierowaæ koñskim zaprzêgiem» W Gi¿: ale 
s æebŸe ñezgraba, ñe potraœiš navet dobÅe povoŸiæ W, SWarm 93; powo¿ony im. bier. 
w zn 1: povoÅone tlo suôe [o sianie] Pasym Szcz.  MK

powoŸnik «woŸnica»: to polaki tesz powychodzielie to prawoda podobnie, tak¿e 
i jego O³æec i ten jego powó¿nik to go bóda³ [= bodaj] za to wygna³ Szczêsne Olsz, 
P 2, 11.  DK

powód (Z + P + lit) WMzach Gi¿ Olc, psn; 1. «przyczyna, wzgl¹d» WMzach Gi¿ 
i bl: s povodu ôorobi ñe moÅe ôo¬iæ na naboÅaístfa do koœæoúa paraœiíngo f Šòmbruku 
Sz¹bruk Olsz, KN III 213, strašy¾i nauèiæela polsºego, Åe go zabŸijo, no i s powodu tego 
zaèe¾i otpadaæ ot našej škoúy Purda Olsz, z jaºego powodu œe Bugwaút nazywa? – co 
tutej buºi rosto Skajboty Olsz; 2. «o osobie, która coœ zrobi³a»: jakoœ še dosúysaúa, co 
ja byúa powodem, ktura za moje ro¬ice œe upomneúa Olecko.  MK, DK

powój (Z) Olsz Szcz Mr¹g; Apl powoja Mr¹g; 1. «powój polny, Convolvulus 
arvensis» Olsz Szcz: povòj – to ñen¼y zytem take dúuge œe vlece, a jek v Ÿiæe to œe 
okrëÑca v Ÿito Kobu³ty Szcz; 2. «o nawoju w warsztacie tkackim» Mr¹g: krosna ma 
stoúek i powojñiºi, powoja i depta i ñiæeñica i púo¸a N Ukta Mr¹g.  AW, KS

powójka (Z) O Pisz; «powój polny, Convolvulus arvensis»: povujka jezd v zæe, 
ale to b´aúe, a grosek to tak ¾ilovo D¹brówka Pisz.  AW

powózka (Z + P) Olsz Nidz Pisz, Kult MW RD; 1. «rodzaj wozu do przewo¿enia 
osób, bryczka» Olsz Nidz i bl: kazaúa kòèro‡i koñe zapšeçgnoñæ i wewa¾iæ go [mê¿a] 
na po‡usºe i odjeôaúa z ñim do s÷go ojca Gardyny Nidz; 2. «przewóz, transport»: 
sanºi do powusºi lzejsej, sañe do roboty Guty Ró¿yñskie Pisz.  MK, DK
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powpinaæ; poœw. tylko im. bier.; «wpi¹æ wiele czegoœ»: to kañeñe bedo ÷p¸ente, 
do zmu÷ po÷p¸inane Rybical Gi¿.  AW

powpychaæ «pchaj¹c, poumieszczaæ»: šur, z deskuf  üobŸit, pofpôa mašn Rybical 
Gi¿.  AW

powracaæ (Z + P + lit) W Szcz, psn; 1. «udawaæ siê w drogê powrotn¹; zjawiaæ 
siê gdzieœ ponownie; wracaæ» W i bl: brat mia³ zwyczaj gdy czychiem wieczorem z karcz-
my powraca³ spiewa³, tak ze go by³o po ca³ej wiosce i na kolonach s³ychac Stryjewo 
Resz, P 1, 6, potam na druèi ¬añ jak koñ vpoèoú, to povracaú do sfojej strony Wygoda 
Olsz; 2. «znowu nastawaæ, pojawiaæ siê» bl: Powraca ju¿ wiosna, œnieg taje i lód I ¿yje 
i roœnie twór ziemi i wód psn IS XVII 450; 3. «kontynuowaæ po przerwie»: powracam 
do ucecki Klon Szcz, P 5, 49.  AW, KS

powracaæ siê «o wielu osobach: wróciæ po kolei»: se lu¬e wròæi¾i to dosta¾i paú, 
jek œe powraca¾i, mñe Pan Bòk obroñiú, ja ñe dostaúam Pisz.  AW

powrotem zob. powrót. 
powrotny (P) Resz, lit bl; «zwi¹zany z powrotem»: w powrotnej drodzie jecha³a 

m³oda para najwprzod Stryjewo Resz, P 1, 2.  AW
powrozek (Z + lit + SWM II) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz, prowozek (Z + lit 

+ SWM IV, X, SDGW) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl, psn, prowózek (Z + lit + 
SWM IV) O Olsz Szcz Gi¿; probozek Olsz; 1. «skrêcony z w³ókna sznurek rozma-
itej gruboœci o ró¿nym zastosowaniu, zw³aszcza sznurek ³¹cz¹cy niciane drabki 
z peda³ami w warsztacie tkackim; linka» OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: prowosºi 
su ji do ÷œisºego, do wunzaña i krowe prowa¬iæ Liwa O, ôodak to kawaú skur, 
÷ skuÅe bl ¬urk, w Çurkaô powrosk, šnurowadúa Jedwabno Nidz, skušÅ×k, a jak 
s prowosºa to tes bŸic [odp. na pyt. o skórzan¹ czêœæ bata] Giêtkie Pisz, ¬rŸok, b´i-
jok Åemñeñam muœi ìïÑzaæ, bo prowozek ñe tšimo Ostróda, taºi prowozek – to snur 
– jak dÅevo æesaæ, coby prosto, to œe ucarñi i tedy œe pš tem œnuÅe æeœe M¹cice Szcz, 
potem pšiŸuzali na maúi n×vùí na dole i pšiŸùzali provùskami podnùÅe do mñiæ×kùf, 
i to buúa postava Br¹swa³d Olsz, KN III 211; 2. powrozek, prowozek «sznurek 
w ko³owrotku» OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: na úubek so¼o e powrosºi  ted 
j trp,  tedy e nogo krnæi, krni  nawjo e na pulke £abuchy Resz, provozek 
ôo¬i na maúym i duÅym kòúku Tyrowo O; 3. prowozek «pasmo s³omy do wi¹zania 
snopków, powrós³o» O Olsz; 4. prowozek «sznurek ³¹cz¹cy haczyk z wêdziskiem» 
OMzach Mr¹g Gi¿ Olc: daleko œun¬e, lasºe, do ty lasºi provozek i na koñcu tyn 
ôacyk Mr¹gowo; 5. «o ³añcuszku?»: œkaplerºi na probosku M¹tki Olsz.  KS

powróciæ (Z + P + lit) OW Nidz, psn; 1. «zjawiæ siê gdzieœ ponownie; odbyæ 
drogê powrotn¹» OW Nidz i bl: pošet po drefka na obora, ot straôu juš ñe povruæiú 
– uæek Butryny Olsz, powrocu³em do domu na piechote s mojo choro sono Wa³y 
Nidz, P 9, 7, ü jeny œostry vŸe¾i menÅa i ñe povruæiú, štyry ¬eæi pozosta¾i Purda Olsz; 
2. «sprowadziæ z powrotem, te¿: zwróciæ» bl: Porównoj Boze góry z do³ami, aby to by³o 
równiuchno Powróæze Boze kochanie moje, aby to by³o prendziuchno psn IS LVII 211, 
ü A jo do cie sie nie wróce Serca mego nie powróce psn IS LXIV 229.  AW, KS

powróciæ siê (Z + P) O Resz Nidz Mr¹g Pisz, lit bl, psn; praet 1pl powrócilim 
siê O, fut 1pl powrócim siê Resz; 1. «znaleŸæ siê ponownie w tym samym miejscu, 
wróciæ» O Resz Nidz Mr¹g Pisz i bl: [w] krutºem æaœe œe powruæuú i pñus d‡e kru¾iºi 
D¹brówno O, i syn siê powróci³ do swych rodzinnych stron GazOlsz XXIX 9; 2. «zostaæ 
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przywróconym, odnowiæ siê» bl: Choc byœ ty my kupsiu³ I z czystégo z³ota, To juz my sia 
nie powróci Moja drogo cnota psn Stef III 38.  AW, KS

powrós³o (Z) Olsz, prowi¹s³o (Z + SDGW) OWM; prowiós³o OWM; «pasmo 
s³omy do wi¹zania snopków»: bedo pas roone ze súomi; proŸïsúo ºed duz snoÌ 
Mr¹gowo.  KS

powrót (Z + P + lit) OWM, psn; 1. «przybycie do miejsca, które siê opuœci³o» 
W i bl: my dzieczi ze têsknoto oczekiwali ich powrotu Stryjewo Resz, P 1, 1; 2. «podró¿ 
powrotna» Szcz: przebielismy jeden dzien i dalej powrot do Warszawie Klon Szcz, P 5, 
30; 3. «ponowne pojawienie siê, nastanie»: zwjastuj¹c powrot wjosny Skomack Wk E³k, 
PME XIX 100; na powrót (Z) Pisz, psn; «w kierunku przeciwnym do poprzedniego; 
w drogê powrotn¹»: par raz tam ji na povròt, ‹j×ú ¸ñæ i volo, podjeô×ú tam i na po-
vròt [na ruchomych schodach] Bia³a Piska, UAM, co ja teras zrob´e? Znuf do B´aú na 
povrut; tam [ja] ñ×ú sfuj dòm ib; powrotem (Z + lit) O Olsz Olc, z powrotem (Z + P) 
OWMzach Mr¹g Gi¿; 1. «wracaj¹c, zjawiaj¹c siê w tym samym miejscu» OWMzach 
Gi¿: a na kunec, jek e rozel, buú koÅd znovuj vgran i k×Åd povrotem do dum poset 
D³u¿ki O, UAM, proœiúa to gospodyño, Åeby ¬ecko dobÅe opatšyúa aš òna pšyje¬e s pow-
rotem Bredynki Resz; 2. «w kierunku przeciwnym do poprzedniego; w drogê powrotn¹» 
OMzach Gi¿: nazot povrotm jeôaúo brutkanstfo p¸rše  tš bú fšsc vgrane D³u¿ki O, 
UAM, jek s powrotem z ño šet, to ÷stomÌiú do sklepu na pœiwo Wierzbowo Nidz, i by³y 2 
szybki ze niebieskiego szk³a, to muszeli stale noszecz w zêbach od gor¹czki, jak dochodzili 
do pieca i z powrotem Klon Szcz, P 5, 17; 3. «ponownie, znowu» Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ 
Olc: ja wyjeôaúa pšed wojskem, a potem byúa tu powrotem Olecko, jak siê stompnie to 
odd³abi szlad swoj w g³¹b i pochyli ta ziemia siê spowrotem rownia i nie ma szladu ju¿ 
wiêncej Klon Szcz, P 5, 29; 4. a) «jako zwrot» Olsz Mzach Pisz: jak pani Pentowska 
zap³aci podatek dochodowy za trzy lata, to pani dostanie krowê z powrotem Klon Szcz, 
P 5, 47; b) «w odpowiedzi»: jo mu s powrotem otp¸isoúem, jek tutaj jest i jek j× wojne 
pšezuúem Ryn Gi¿.  KS, DK

powróz (Z + P + lit + SWM II) O Olsz Mzach Mr¹g Wêg Gi¿ E³k, psn, prowoz, 
prowóz (Z + lit + SWM IV, X, Fal PST, SDGW) OWM, psn; prowoz Resz E³k i bl, 
prowóz OWM, zapisy nierozstrzygaj¹ce formy Nsg OWM; prob- Mr¹g; Gsg -a OW 
Mr¹g Gi¿ Pisz Olc i bl; Ipl -oma O; 1. «skrêcony z w³ókna gruby sznur o ró¿nym 
zastosowaniu, lina, postronek, zw³aszcza: lina podtrzymuj¹ca sieæ niewodu» OWM: 
i potm te kunoÌje, s tgo to bl zavd provoz rojune Kajkowo O, UAM, jäk pakòú 
odidò, to mñeša [je] do provozuf Witu³ty O, ôúoÌi to na taºiô kulkaô to provozy krni¾i 
Kot Nidz, kozúa na prowus i s powrotem do sklepaÅa Wierzbowo Nidz, lejcyk to jäk ôto 
mòk i skòšÅane, i s prowoza N Guty Pisz, a potam jek bronowaæ, to my zapšoçg¾i ÷ po-
wrozy, to bronowa¾im sa‹i sobo St Kaletka Olsz, œeæe rozmajite prowozuma æoúgno 
Lubajny O, odepôñe taºe druçèi, co œe nazyvajo ôoôle, do tyô druçguf provos œe pšyceÌi 
Laski Wk E³k, kleknaš to æëçgñe za prowòs a ¼wòn b´ijo Upa³ty Gi¿, ü Masz, ojcze, 
powróz, powieœ siê, powieœ siê, Po moich progach nie w³ócz siê psn Sob 181, przs. nie ma 
ni woza, ni prowoza W, Bar 137; ü prowóz konopiany, paklepny, parciany; üü pl «pêta, 
wiêzy» O i bl: ji go vyluzovaú, provozy pšeÅnoú i go ostavyú leÅeæ Smolonek O; 2. po-
wróz, prowóz «sznurek w ko³owrotku» O Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ E³k; 3. prowóz «pa-
smo s³omy do wi¹zania snopków, powrós³o» O Olsz; 4. prowóz «sznur ³¹cz¹cy haczyk 
z wêdziskiem» bl, SWM X s. 64; 5. «o drucie?»: ºedy be¬e budynek murovany, to pšydo 
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druçèi fkopane i ftedy bedom pšÅonzane tym – to druæany provus do rštunku Rostki 
Pisz.  KS

powrzucaæ psn; «wrzuciæ jedno po drugim»: Dratwy swoje porozrzuca³, A kopyta 
w piec powrzuca³, Szyd³a po³ama³ psn IS DXCVIII-IV 70.  AW

powsadzaæ (Z) OMzach Mr¹g Gi¿ Pisz; 1. «umieœciæ gdzieœ wiele czegoœ, 
powk³adaæ»: jak œe pœekarñik vypa¾i to pofsa¼am te blaœi Karolewo Gi¿; 2. «w od-
niesieniu do wielu roœlin: posadziæ»: kœaty pozryval i sobŸe pofsa¼al do ogroduf 
£yna Nidz; powsadzany (Z) O Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz; im. bier.: 1. w zn 1 Szcz Mr¹g 
Gi¿ Pisz: te œpulºi by¾i na druty f taºe kroœenka pofsa¼ane, tak obraôowano na œæane 
Orzysz Pisz, scotºa œe nazyvaúa, taºe Ÿelazne zemby byúy pofsa¼ane Pogorzel Wk 
Pisz; 2. w zn «powstawiaæ, poosadzaæ»: ¬wÅank, okna po÷sa¼ane  ôata stojaúa 
Œwiêtajny O.  KS, DK

powschodziæ (Z + lit) Olsz Mr¹g Gi¿ Olc; «o wielu roœlinach: wzejœæ, wyrosn¹æ»: 
g¬e karto÷le jus po÷sôo¬iúi, to so taºe maúe púuèi s taºim ñisºim noziºem, to to Ÿe¾isko 
pozÅina Pustniki Mr¹g.  AW

powsi¹œæ «zaatakowaæ kogoœ s³ownie»: jek na mnie powsi×d, a¿ jem ³oczy 
³otworzu³, co ³on ³ode mne chce Tu³awki Olsz, KF.  DK

powsinoga «rodzaj wyzwiska»: och ty brzydaku, to powsinogo, to kraca³o ty. 
Uwazajze, gdzie lezies ty bl, Ma³ I 10.  AW

powstaæ (Z + P + lit) W Mr¹g Gi¿ Pisz E³k, psn; 1. «zrobiæ siê; pojawiæ siê, 
nastaæ; zostaæ utworzonym» W Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: ledw´e wimu´iúa, po÷staú Þetš 
i šum i œmñerîaúo arko i smoúo U¿ranki Gi¿, súonko vsúaúo maúo ¬efène po mlko 
i jek šúa nazat, to padúa i vlaúa to mlko i s tgo pofstaúa ta milôštrase Butryny Olsz, 
¾iôe Ÿemñe b¾i to spšedava¾i i tak pofstaúi te mnejše gospodarstfa Ruœ Olsz, jak üuno 
še îejaúo, ÷ tm èaše po÷staú organzacje s Polski i z mnemneck stròn Stryjewo Resz; 
2. «podnieœæ siê, wstaæ» E³k i bl: z legowiskow swych powsta³o Skomack Wk E³k, PME 
XIX 132, ü Oj mi³a mamo byœ ty wziedzia³a Zaraz byœ z grobu do nas powsta³a psn 
IS XLV 173; 3. «wszcz¹æ walkê»: Europejskie mocarstwa powsta³y Na ca³ym szwiecie 
bitew s³ychaæ strza³y psn IS LI 189; 4. «przyj¹æ negatywn¹ postawê»: z jakiego powodu 
po polsku mowi¹ce duchowiêstwo mog³o przeciw swej ludnoœci powstaæ i tak dzia³aæ 
Dywity Olsz, P 4, 36.  DK

powstajaæ, powstawaæ (Z + P + lit) W Pisz E³k Olc i bl, psn; imp 2pl powsta-
wajta bl, praes 3sg powstawa bl; 1. «byæ powo³ywanym do istnienia: byæ wznoszo-
nym, budowanym, te¿: tworzonym» W Pisz i bl: s tô gruzùf pofstajo duze gma¸i, duze 
dom Bia³a Piska, UAM, Zientarówna i Ruczyñski i Alojzy Sliwa Tak powstaj¹ nowe 
piosnki, nasza Warmia œpiewa psn IS LI 190; 2. «o wielu osobach: obudziwszy siê, 
wstaæ z pos³ania» Olsz i bl: ³ob×cz n×, czy dzieci ju¿ powstawa³y Tu³awki Olsz, KF; 
3. «napadaæ, atakowaæ, te¿ dk.» Olsz Olc: na ÅoúñeÅa ñeô cy‡ila ñe po÷staje, prusºe 
lu¬e ñe po÷stajo Olecko; 4. przen «przejawiaæ negatywny stosunek» bl: gdy w spó³kach 
s³yszy wzniecaj¹ce s³owa przeciw rz¹dowi […], na przeciw powstawa GazOlsz XXIX 
81; 5. «o wielu osobach: wstaæ z miejsca, podnieœæ siê»: œe naje¼u, pofstaju i zaœÌivaju 
Ìosenke Ruska Wieœ E³k.  AW, DK

powstanie (Z + P) Olsz Szcz Gi¿, psn; 1. «zbrojna walka o wolnoœæ» lok. jw. i bl: 
potam, jag byúo po÷stañe, moj ¬aduœ stojaú ºele Olštynka Gietrzwa³d Olsz, podcas 
powstania na Zoliburzu to kopa³em rowy okopowe dla powstancow Klon Szcz, P 5, 54; 
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2. «zaistnienie, pojawienie siê»: ale nadeidzie czas powstana polskie ktora zmartchiech 
wstanie Szczêsne Olsz, P 2, 2.  AW, DK

powstaniec (Z + P) Olsz Szcz; ogp: pšewaÅñe gra¾i w gre zwano zolo, ktòro prawdo-
podobñe pšiñòs jaºiœ po÷stañec z roku tyœonc oœemset šiŸ¬eœont tši Purda Olsz.  AW

powstañczy «zwi¹zany z powstaniem»: z tych walk powstanczych o ktorych 
czyta³em nape³nia³o siê serce moje patryotyzmem Dywity Olsz, P 4, 43.  AW

powstawaæ zob. powstajaæ.
powstawiaæ «wstawiæ wiele czegoœ, poumieszczaæ»: sopa to tam g¬e œe enventaš 

pofstaìa, vozy i mainy Góra Pisz.  AW
powstydaæ siê «okazaæ wstyd, za¿enowanie»: co je gwara, to ja wŸm, ja za÷se na 

tej co ot uro¼eña, ja e cale ñe po÷stdam Mr¹gowo.  AW
powszechny (Z + P) W Szcz Gi¿ E³k; 1. «wystêpuj¹cy masowo, dotycz¹cy wszyst-

kich»: my na to ñe zvracamy uvaèi, co jest pofseône do muŸeño M¹cice Szcz; 2. szko³a 
powszechna W Szcz Gi¿ E³k zob. szko³a.  DK

powszedek (Z + SWM VI) Mr¹g Pisz; «dzieñ powszedni, roboczy» lok. jw.; na 
powszedek (Z) Mr¹g Pisz; «na co dzieñ»: buty lepse üod ñe¬e¾i, co gorse to na pofsdek 
Wojnowo Mr¹g.  AW, KS

powszedne, powszednie zob. powszedni.
powszedni, powszedny (Z + lit + SWM VI) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; 

-ni lok. jw. i bl, -ny OW Nidz Gi¿ (SWM podaje wspóln¹ lokalizacjê: powszedni, po-
wszedny OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz); «zwyk³y, codzienny; o dniu: roboczy» OWMzach 
Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: ñe¬elno abo œ÷entno obleka – ancuk, po÷šedno, co¬enno obleka 
Wygoda Olsz, so dvojaºe: na ñe¬ele i ¬eñ pofšedñi i oe œe nazyvajo deºi Wa³y Szcz; 
powszedne, powszednie w u¿. rzeczownikowym (Z + lit) OW Nidz, psn; «dzieñ ro-
boczy»: œtr÷le na ne¬ele, na po÷šedne paæe Wygoda Olsz, SWM XII s. 27, robziæ 
w powszednie, a rozmáziaæ z Bogam w niedziele i œwanta i przyj¹æ go pokornie i ciajsto 
w komuniji, to prowadzi do nieba W, Bar 82.  MGK, KS

powszedniak (Z + SWM VI) Mr¹g; «dzieñ powszedni, roboczy»: cy¾inder – jäk 
pši¬e vesele abo co, a tak f pofšedñok ñe nošo Probark Mr¹g.  AW

powszedniowy «powszedni»: pofšedñovy, pofšedñi [dzieñ] Unieszewo Olsz.  MGK
powszedny zob. powszedni.
*powszedzieñ «dzieñ powszedni, roboczy»: [ubranie] do pofšedña, na co ¬eñ 

Kajkowo O.  DK
powszywaæ; poœw. tylko im. bier.; «w odniesieniu do ubrania: pozszywaæ w wielu 

miejscach, dopasowaæ zaszewkami»: æasno pofšyvane i s tyúu rosporek [o sukmanie] 
Samborowo O.  DK

powtarzaæ (Z + P) Olsz Mzach Gi¿ Pisz Olc; 1. «mówiæ ponownie to samo»: 
a) «co powiedzia³ ktoœ inny» Mzach Olc: na ulicy musza³a moja zona na go³e kolana 
uklêkn¹c i przeprasac wszystkich Niemkow i te sowa, które jej by³y mowionie, musza³a 
powtarzac, bo jak nie, to j¹m kopali nogamy Klon Szcz, P 5, 43; b) «co siê powiedzia³o 
samemu»: jeszcie ras powta¿am ¿e […] to jest Ÿle Szczêsne Olsz, P 2, 5, i te [s³owa 
refrenu] e znu÷ po÷tašÅa dwa raz U¿ranki Gi¿; 2. «regularnie mieæ z czymœ do czy-
nienia»: ja vŸele vŸe¬aúam tak z múodu, ale co œe ñe poftaÅa tak pšes te lata, to œe poza-
baca Orzysz Pisz; powtarzaj¹c im. wsp. ndm. w zn 1b: powtarzaj¹c te ostatne trzy razy 
uklêk³em i z matk¹ zmowi³em tê modlitwa Dywity Olsz, P 4, 2.  AW, DK
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powtarzaæ siê «rozlegaæ siê kilkakrotnie, nastêpowaæ po sobie co pewien czas»: 
p³acz i lamant powtárzá³ sia, jek ch³opcy zabrz¹kali na ³osierowanie na sanktus, na 
podniesianie W, Bar 91.  KS

po wtóre zob. wtóry.
powtórniak «œrodkowa czêœæ œciêtego drzewa» bl, Kult MW 168.  AW
powtórnie «po raz drugi, ponownie»: w niedugem czasze pozosta³ wdowcem i […] 

o¿eni³ powtornie w Klonie [z] corko gospodarza Klon Szcz, P 5, 3.  AW
powtórzyæ (Z) Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz, lit bl; «przytoczyæ, przekazaæ jakiœ tekst; 

te¿: wypowiedzieæ us³yszane s³owa»: ja gruskuf moiô ñe znam, bajeckuf ‹i ñe 
poŸe¬e¾i, to ja ñi moèe poftuÅyæ Nataæ Wk Nidz, ÷œo rozuñeje, ale po÷tuÅyæ æensko 
Sucholaski Gi¿.  DK

powtykaæ (Z + P) W Szcz Mr¹g Pisz Olc; 1. «umieœciæ gdzieœ wiele czegoœ, 
poutykaæ, powk³adaæ, powsuwaæ»: safka, rogal to garºi poìeœiæ mozna, úysºi poftykaæ 
M¹cice Szcz, ºedy by¾i drewñane budoŸe to po÷tkaú [paku³y] ÷ œæany Gajrowskie 
Olc, drapka, ÷ tò drapke po÷tikaæ te špulºi na taºe ruscºi Piasutno Szcz; 2. «nawlec»: 
üusušyæ, našpulovaæ na špulºi i tedy üosnovaæ i naÅun¬iæ muœi üu‹eæ, mñitºi poftyka 
Gady Olsz; powtykany (Z + P) W Szcz Mr¹g Pisz Olc; im. bier.: 1. w zn 1 W Szcz 
Mr¹g Olc: šlejer muŸi¾im; jek œe zeñuú, to moja œostra ‹aúa tys taºi bŸaúy i ted ‹irtºi 
taºe po÷tkane Ÿelòne Szczytno, taka dr×pka byúa i te špulºi byúy po÷tkane na taºiô 
Ÿitkaô, a ñe to na drutaô Purda Olsz; 2. w zn 2 Olsz Szcz: ý v bŸidúaô je tako púoôa, to 
bendo te mñitºi poftykane Gi³awy Olsz; 3. w zn «wsadzaj¹c umocowaæ, poosadzaæ» 
W Szcz Mr¹g Pisz: scyble su f te drobŸe poftykane Hejdyk Pisz, grf üod zaèi to so 
v üusa ô poftykane Szczytno.  KS, DK

powybieraæ (Z + lit) Olsz Pisz; «wyci¹gaj¹c, zrywaj¹c, zabraæ sk¹dœ wiele 
czegoœ»: na gÅibaô am búa, lu¬i doœæ, to uš powjera¾i St Kaletka Olsz.  DK

powybijaæ; imp 2pl powybijajta; 1. «wybiæ, wyt³uc wiele czegoœ»: A wy, druzbany, 
kiedyœta pany, Nie powybzijajta sobzie oców kañcugami oracja, Ma³ III 118, te lorbasy 
powybzijali mu 3 szyby Tu³awki Olsz, KF; 2. «zabiæ jedno po drugim»: to ted rb 
povbŸijaúa Szczytno; powybijany im. bier. w zn 1: dom murowany, ale ³okna w niam 
wszystkie powybzijane W, Bar 67.  AW

powychodziæ (Z + P + lit) W Szcz; praet 1pl powychodzilim Olsz; 1. «o wielu 
osobach: opuœciæ jakieœ miejsce, wyjœæ na zewn¹trz» W: íek tutaí te pani mñškali, to 
íeni noci fšisci z domu poviôo¬ili f košulaô z íizbi M¹tki Olsz, Stef JPW 55, po obie-
dzie powychodzilim wszyscy na dwor Dywity Olsz, P 4, 13; 2. «ukazaæ siê, pojawiæ siê 
w du¿ej liczbie»: taºe bŸaúe powôo¬iú, to üobúoºi muŸem Wystêp Szcz.  AW, KS

powyci¹gaæ «wyci¹gn¹æ jedno po drugim»: ü ostatn snopek, powæoçgajo, kto 
zŸònze tn plòn Wydminy Gi¿.  AW

powycinaæ 1. «powyrzynaæ»: povyæinaj dury Siedliska Gi¿; 2. «œcinaj¹c, usun¹æ 
wiele czegoœ»: te ma³e œcepki trzeba powycinaæ, bo zaw×dzaj¹ tem du¿em Tu³awki 
Olsz, KF.  AW, DK

powydzieraæ (Z) O Olsz Mr¹g Pisz, SWM IV; «wyrwaæ wiele czegoœ, 
powyszarpywaæ»: teras to tlo ln povy¬erajò, zaìònzo f snopy, zaìozo i fertô Orzysz 
Pisz, ¸iôuú to aš šèepy povy¬iraú i budynºi popševalaú Szyldak O, jak òn podúušk 
brònuje, to fted na pevno te caúe Åuntºi pov¬iro i s t kartof¾i m× ìencj škod Kajkowo 
O, UAM.  AW, DK
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powydzieraæ siê «o wielu istotach: wyrwaæ siê, wydostaæ siê sk¹dœ»: ten ôlf tes 
spa¾i¾i, dva ºiŸaºi œe spa¾iúy, a œfyñe œe povy¬era¾i Kwik Pisz.  AW

powyganiaæ «w odniesieniu do wielu osób: wygoniæ, powypêdzaæ»: to búo duzo 
lu¬i, ale powygaña¾i Ogródek E³k, j× w×ju tam zar× wszystkich powyg×ni×m z tego 
³ogrodu Tu³awki Olsz, KF.  AW

powygarniaæ «w odniesieniu do wielu rzeczy: wygarn¹æ»: koœor – powgarña te 
tam wçgle Skop Gi¿.  AW

powyginaæ (Z) Szcz Gi¿; poœw. tylko im. bier.; «w odniesieniu do wielu przed-
miotów: wygi¹æ»: te púoz b¾i powyèinane Upa³ty Gi¿.  KS

powyje¿d¿aæ (Z) W Nidz Gi¿; «o wielu osobach: wyje¿d¿aj¹c, przenieœæ siê gdzie 
indziej»: do zaôodnyô Nemcu÷ powjeÅÇa¾i, bespúatne na plebit bl tu sprowa¼une, ab 
tu gúosowaæ Stryjewo Resz, fœo povyjeÅ¬aúo, a teras fœo Poloºi Pañska Wola Gi¿.  KS

powyjmaæ (Z + lit) O Szcz Mr¹g E³k; fut 3sg powyjma siê Mr¹g, praet 1pl powyj-
malim O; «wyj¹æ wiele czegoœ, powyjmowaæ»: s nk tom povjma¾i koe i povn¼òne 
D³u¿ki O, UAM, ü sôowaúa co, Rusek wl×s i powjmaú Ukta Mr¹g; powyjmany (Z) 
Szcz; im. bier.: ý ted te lòn bêÑdo s t¾ zandbuksuf povyjmane i pšjdo do tô tulejòf 
Szczytno.  AW

powyjmowaæ «wyj¹æ wiele czegoœ, powybieraæ»: ü dzisi×j w nocy powyjmowali 
n×ma wszystkie karaœki z ¿aka Tu³awki Olsz, KF.  KS

powykie³znywaæ «pozbawiæ kie³zna wiele zwierz¹t, rozkie³znaæ»: to poŸedywa¾i, 
ze tu ºedyœ to strasywaúo – ôúop jaºi na koñu jeôaú, a to mu koñe Ÿoú powºeúznw×ú 
Pogubie Tylne Pisz.  DK

powyk³adaæ; poœw. tylko im. bier.; 1. «roz³o¿yæ na znacznej powierzchni, 
porozk³adaæ»: ý [len] ben¬e powkúadan æenko  moze lez ze tš ñe¬ele na uònce Rybno 
Mr¹g; 2. «u³o¿yæ jako zewnêtrzn¹ warstwê, poobk³adaæ»: tak je obúoÅone deska‹i, 
taºe powikúadane [o obudowie studni] Purda Olsz.  KS

powykradaæ «ukraœæ kolejno wiele czegoœ, rozkraœæ»: Maæko‡jak to bú ôtry jak 
¾is, jaºe šabrowñict÷o jes, ÷isko powikradaú, našabrowaú Purda Olsz.  KS

powykr¹caæ zob. powykrêcaæ.
powykrêcaæ (Z) Olsz Nidz Pisz; tylko -kr¹-; «spowodowaæ liczne zniekszta³cenia, 

powykrzywiaæ»: rojmatysm to gnaty úamñe, to tak te koœæi pogarb´i, pokurc, to rnce 
povykrunca Snopki Pisz, morczna skrnc taºe dÅewo, to powkrunca ÷ tò i ÷ tò strone 
Wykno Nidz.  KS

powylatuwaæ (lit) Olsz; «o wielu osobach: wyjœæ szybko, powybiegaæ»: lu¬e 
s Plusk povilatuvali, i œa pšiglòndali, i mòŸili, Åe to dí×búi pšenoœini maíò GryŸliny Olsz, 
Stef JPW 10.  UDK

powylatywaæ «lec¹c, pooddzielaæ siê, poodpadaæ»: paÞ¬ory povlativa¾i Skop Gi¿. 
  UDK

powylewaæ «wylaæ wiele czegoœ»: trzeba to wszystko powylewaæ, bo ju¿ œmierdzi 
Tu³awki Olsz, KF.  KS

powylewaæ siê «wylaæ siê stopniowo z czegoœ»: jek ty nesiesz ten wêbórek? Toæ 
po³owa wody ci siê powylewa³a Tu³awki Olsz, KF.  AW

powy³aziæ (Z) Mr¹g Gi¿; «wydostaæ siê na zewn¹trz w du¿ej liczbie, powychodziæ»: 
wendok – to on powúazo w noc, taºe durk sobŸe [robi¹], tlo úep wyjoú, a to dupe 
w Ÿeñe Skorupki Gi¿.  UDK
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powymarzaæ «ulec zniszczeniu w wielu miejscach pod wp³ywem mrozu»: Oj! 
Pozieduje bábka stuletna, Jek to ludziska powymierali, Kiedy na Farmiê czárná œmieræ 
przysz³a, A zim¹ zbo¿a powymárza³y psn Zient 27.  AW

powymieraæ (Z) Gi¿, psn; «o wielu ludziach: umrzeæ»: tu na Mazuraô te narod 
powñera¾i Bogaczewo Gi¿.  KS

powymykaæ «o wielu ludziach: wyj¹æ, wyci¹gn¹æ coœ szybko i zrêcznie»: Przy-
jechali tam ³u³ony, mniece powymykali, Zywo bracia na Francuza, niech nom Bóg do-
pomoze psn IS DC-III 74.  KS

powymywaæ «wymyæ wszystko, pozmywaæ» Szestno Mr¹g.  AW
powynosiæ (Z) Nidz Mr¹g Pisz, psn; a) «usun¹æ sk¹dœ jedno po drugim, pozanosiæ 

w inne miejsce» Nidz: e pownoi te îeæi do s÷ojej sa¾i, do úuÅeèek Nidzica; b) «wynieœæ 
na zewn¹trz wiele przedmiotów»: Bocian sto³y powynosi³, Do tañca rumuje psn PF II 
570; c) «wynosz¹c, zabraæ komuœ wiele rzeczy»: koúbuk, jedngo zrobŸuú bogatm 
a druèmu pownoœi D¹brówka Pisz; powynoszony im. bier.: a) w zn b: s košèoúa 
pšijeôa¾i, to tedy búo je¼òne, popite i tedy stoúy by¾i povinosone i tedy tam tancy¾i 
Narty Nidz; b) w zn «powyjmowaæ»: ý ºed te ºastºi bndu povnosune [z ³odzi], bñ¬e 
fœo vazuno Miko³ajki Mr¹g, UAM.  KS, DK

powypie³aæ; bêdzie powypie³ano «piele siê» Mr¹gowo.  KS
powypuszczaæ 1. «uwolniæ wiele osób»: porozgoña¾i bandtò÷, porozgoña¾i i tô 

powpušèa¾i, co tam ÷ tym ‡êŸeñu co by¾i Butryny Olsz; 2. «o roœlinie: wydaæ m³ode 
pêdy»: ºešek – ºedy powypusca tak Lipowo Mr¹g.  UDK

powyrabiaæ «narobiæ wiele z³ego»: ten Itler tak nama povyrabŸaú dla caúygo 
œfata; pšes ñego to Pan Buk caúy œfat skoroú Jonkowo Olsz.  UDK

powyrastaæ 1. «wyrosn¹æ w du¿ej liczbie»: múode Ÿiæe powyrasta¾i [odp. na pyt. 
o tegoroczne pêdy] Miechy Gi¿; 2. «o kartoflach: wypuœciæ kie³ki, porosn¹æ»: maæora 
to te kartofle, co tak jus povrasta¾i Skop Gi¿.  KS

powyrywaæ (Z + P + lit) OW Szcz; «ci¹gn¹c usun¹æ, wyrwaæ wiele czegoœ»: jak 
üon l, z üogrutkuf povyryva¾i fistko Stanclewo Resz, ü ekspr puœæta mñe, í× íi tgo ñe 
daruíe, í× íi te kudúa fšistke poviriv×m Ró¿nowo Olsz, Stef JPW 51.  KS

powyrzynaæ «powykrawaæ, powycinaæ»: keksky, co œe zagñeæe bez droz¼y, telo na 
prosku i œe formko abo blasko povyÅyna M¹cice Szcz; powyrzynany im. bier.: to okru-
çgúe jest i caúe ¬urºi povÅinane [o czêœci maselnicy] Karwica Pisz.  KS

powystrzelaæ «strzelaj¹c, powybijaæ»: A j× æe braæe prose, zebyœ tak dobry buú, 
Pistole naladowoú ñe groôym añi proôym, Tlko popœoúym, zebyœ pannom druônom 
ocku÷ ñe powstšyloú psn.  KS

powysy³aæ; fut 1pl powysy³awa; «pos³aæ wiele osób»: na ferje powysy³×wa nasze 
dzieci do omy ji wujka Tu³awki Olsz, KF.  AW

powyszywaæ; poœw. tylko im. bier.; «wykoñczyæ szyciem, poobszywaæ»: povúoºa to 
muœi fejñe zašyæ, ale nalepše povysyvane durºi i knafelºi i ¸iÅo œe zapñe Krutyñ Mr¹g.  KS

powyt³ukowaæ «o wielu osobach: t³uk¹c wy³amaæ»: üokna mu potúuk¾i, ¬vÅa mu 
povitúukova¾i, ôæe¾i do izby vejšæ N Kaletka Olsz.  UDK

powytykaæ «tkaj¹c, wykonaæ rozmaite wzory»: s taºiô kodruf povytykaúa ôodñiºi 
f taºe fejn kœaty i ptaºi M¹cice Szcz.  DK

powyuczywaæ siê «o wielu osobach: zdobyæ wykszta³cenie, wyuczyæ siê»: te ¬eæi 
œe tu powucwa¾i Ryn Gi¿.  UDK
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powywalaæ 1. «wyrzuciæ z czegoœ jedno po drugim»: una mu ÷sstºe rb z beèºi 
powwaloúa na zemñe Stawiguda Olsz; 2. «wykopawszy, porozwlekaæ»: ¬iºe šfiñe to 
som, to polotrujom kartofle, zboÅe, povyvalajom Lipowo O gm. Pietrzwa³d.  KS

powyw³óczyæ «spowodowaæ wydostanie siê»: to ted muœaú tak opænzæ, cob ñe 
povvúòcú vúòknuf Ka³êczyn Szcz, UAM.  DK

powywoziæ «wywieŸæ wiele rzeczy lub osób»: do ñasta povyvoŸil, popšedava¾i na 
vòtke, popœepœija¾i £atana M³ Szcz, powywoŸi¾i, pozaira¾i œiúa lu¬i Szczytno.  UDK

powywracaæ (Z) Gi¿ Pisz; «spowodowaæ przewrócenie siê wielu roœlin»: ænska 
gšÅñota, ºed scp powwr×ca Ryn Gi¿.  DK

powywracaæ siê «o wielu osobach: wywróciæ siê, poupadaæ»: wyÌi¾i, to œä 
powywraca¾i, bo to na œÌik byúo Gietrzwa³d Olsz.  KS

powyzdychaæ 1. «o wielu zwierzêtach: zdechn¹æ, wygin¹æ»: jek za æeæuka [sic!] 
búem, to reºi powzdôa¾i n×m Pieczarki Wêg; 2. «o ludziach: powymieraæ»: lu¬e jus 
tera povyzdyôa¾i Góra Pisz.  DK

powy¿eniaæ siê «o wielu osobach: zawrzeæ ma³¿eñstwo»: rajek, ja ñe ñaúa zadne-
go, moje ¬eæi œe sañi powzeña¾i NiedŸwiedzi Róg Pisz.  KS

poza (Z + P) Olsz Mzach, psn; przyimek ³¹cz¹cy siê z I albo z A: 1. tworzy 
wyra¿enia okreœlaj¹ce obszar, na zewnatrz którego coœ siê znajduje lub coœ siê dzieje 
(z I) Olsz Mzach: na vñaÅe to poza fœo Róg Nidz, to go ganiali poza miastem wko³o 
Klon Szcz, P 5, 43; 2. tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce obiekt: a) stanowi¹cy przekraczan¹ 
granicê przestrzenn¹ (z A, I) «za» Szcz i bl: tam by³a tak woda wylania na ³¹c[e] poza ko-
lana Klon Szcz, P 5, 21; b) usytuowany przed innym wystêpuj¹cym w obrêbie tej samej 
konstrukcji (z I) «za»: ñiæanºi poza púoôò ÷ tyúku Wykno Nidz; 3. tworzy wyra¿enia 
wskazuj¹ce rodzaj zajêæ stano wi¹cych przekraczan¹ granicê czasow¹ (z I) «po»: ü jak 
am niemoglie posbazc to nas ost[a]w³u³ poza szkó³u [«po lekcjach»] Szczêsne Olsz, P 2, 
6; 4. tworzy wyra¿enia wskazuj¹ce rodzaj czynnoœci, której towarzysz¹ dodatkowo inne 
(z A) «oprócz»: po za prace fryzjerskom, jego my³, goli³, tak zeby jaknajlepiej wygl¹da³ 
Klon Szcz, P 5, 11.  AW, DK

pozabaczaæ (Z) O Olsz M; praet 1sg ja pozabacza³(a) Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ E³k, 
1pl my pozabaczali Szcz Mr¹g Pisz, pozabaczaliœwa Gi¿; «pozapominaæ»: staryô ¬ejo÷ 
tom pozab×caúa [-c-, sic!] Liwa O, ja vŸele vŸe¬aúam tak z múodu, ale co œe ñe poftaÅa 
tak pšes te lata, to œe pozabaca Orzysz Pisz, i tak œe pozabacaúo; jo Ÿem, co vy pytaæe, 
ale ñe moèe nazvaæ Kalinowo E³k.  AW

pozabaczyæ; praet 1sg ja pozabaczy³a; «pozapominaæ»: teros jo stara to ju 
pozabaèyúa Grabin M³ O.  AW

pozabawiaæ «zaj¹æ zabaw¹ przez pewien czas, pobawiæ»: pozab×Ÿ×í I×nka, Åebi 
tak ñe púak×ú W, SWarm 120.  AW

pozabawiaæ siê (lit) W; imp 2pl pozabawiajta siê W; «spêdziæ pewien czas na 
zabawie, pobawiæ siê»: pozab×Ÿ×íta œa, ¬eæi, troôa i ñe pšešk×¼×íta mi v roboæe W, 
SWarm 120.  AW

pozabiæ «zabiæ (ekspr?)»: bo tutej co œe u nas ¬aúo – jednego zabŸi¾i, rower mu 
wŸe¾i, pozabi¾i do umoru tygo i rower zabra¾i St Kie³bonki Mr¹g.  AW

pozabieraæ (Z + lit) WMzach Mr¹g Gi¿ Pisz; 1. «pozbawiæ kogoœ wielu rzeczy, 
zabraæ coœ wielu osobom, poodbieraæ» Olsz Mzach Mr¹g Gi¿ Pisz: ôto ñaú troôe lepse 
kòñe, obleke, jaºi zegarek, peœconek – pozab´era¾i Bartki Nidz, ale jus zarnof to maúo 
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ôto ma, bo davno byúo múyny, ale pozabŸera¾i us nama, my tu mñe¾i múyny kozdy sobŸe 
Kipary Szcz; 2. «usun¹æ sk¹dœ wiele osób, si³¹ przesiedliæ; o zwierzêtach: porwaæ» 
Resz Mzach: i tak tyô lu¬i pozaera¾i, te co ñe zdòzy¾i uæeknonæ Bartki Nidz, a íek su 
Ÿenkše [kurczêta] to pšši¬e íestššùmp i pozabŸiro Wêgój Resz, KN IV 326; 3. «zabraæ ze 
sob¹ jedno po drugim» Resz Pisz: race to uno kartofle m poìeraúy s caúego zaguna 
i pozaeraúy pot Ÿeñe Hejdyk Pisz; pozabierany (Z) Olsz Pisz; Nsg n -e Olsz, praet 
z podm. uogóln. ze s³p. Olsz; im. bier. w zn 1: noma pozaerane byúo, my üubustfo 
Klucznik Olsz.  AW

pozabijaæ (Z + P + lit) O Olsz Szcz Gi¿ E³k; pqp 3pl byli pozabijali O; «zabiæ, 
uœmierciæ wiele istot, jedna po drugiej» O Olsz: to tu by¾ take nojanæ üot Åundu, co 
ôo¬il  tam g¬e Polacy byl, to iô ôæel tam pozabjaæ, potp×læ Stawiguda Olsz, ºed tn 
dešè potm z daôu pado, a òno leæi aô! to te pšèoú pozaijo Kajkowo O, UAM; poza-
bijany (Z + lit) Olsz Szcz Gi¿ E³k; Nsg n -o Szcz, praet z podm. uogóln. bez s³p. Szcz; 
1. im. bier. Olsz Gi¿ E³k: nom syn pat, toby za syna dosta¾i, tu œe im potÌisa¾im, co ¬eæi 
pozaijane Ogródek E³k; 2. im. bier. w zn «wbiæ wiele czegoœ»: k¾inañi pozabŸijano, 
to mordoŸina búa Wystêp Szcz.  AW

pozaciesywaæ; poœw. tylko im. bier.; Nsg n -o, praet z podm. uogóln. bez s³p.; 
«po³¹czyæ za pomoc¹ wyciêæ» Wejsuny Pisz.  AW

*pozaciosywaæ zob. pozaciesywaæ.
pozadawaæ «wyznaczyæ wielu osobom coœ do nauczenia siê»: muœe¾im œpucºi 

mu‡iæ, taºe kœunsºi tam ñoú, to pozadawaú [o wystawianiu Jutrzni] Wygryny 
Mr¹g.  AW

pozaganiaæ; imp 2pl pozaganiajta; 1. «w odniesieniu do wielu zwierz¹t: 
poganiaj¹c, zapêdziæ w okreœlone miejsce»: pozagañajta ÷sstko ôudobe! Bogacko 
Gi¿; 2. «zaoraæ na zagon»: my üoÅem na üoŸemºi, my üoÅem v zagòny, to iæ pozaganaj 
taºe skúady po tyle i tyle Kobu³ty Szcz.  AW

pozaginaæ «zagi¹æ wiele czegoœ»: pozaèinajo, taºe majo goŸ¬iki drewñanne Purda 
Olsz.  AW

pozagowaæ (Z + lit) W Gi¿ Pisz; «przeci¹æ pi³¹ w wielu miejscach» lok. jw.: mu-
siwa ten kloc poz×gowaæ, bo jen×czy nie d×wa redy ci¹c Tu³awki Olsz, KF; pozagowany 
im. bier.: ý [drzewo] beñ¬e pozagowane zago S¹dry Gi¿.  AW

pozagrabiaæ (SDGW) Nidz Mr¹g Gi¿; «pozgarniaæ specjalnym narzêdziem, 
pograbiæ».  AW

pozakluczywaæ; fut 1sg pozakluczywam; «pozamykaæ na klucz jedno po drugim»: 
jek s kuôño, z gotowañem ÷ertk so, to ÷tedi ja pozakluèiwam, sklep muse zakluèyæ 
Miko³ajki Mr¹g.  AW

pozakopywaæ (Z) Nidz Pisz; ogp: poüobryva¾i, añi jengo jepºa, to f kartoflaô 
pozakopyva¾i Kwik Pisz.  JS

pozakrywaæ (Z) Szcz Mr¹g, psn; «zakryæ wiele czegoœ; poprzykrywaæ» Mr¹g i bl: 
potem jek jus pozakrwa, to za dwa ñe¬ele weŸñe albo walcò albo te leæutºe bronºi 
i ugúa¬i Pustniki Mr¹g; pozakrywany im. bier.: ý a ted bêñ¬e rozredúowano, redúm 
pozakrwane Szczytno.  AW

pozalepiaæ ogp: pozalepsi×³eœ ju¿ te durki ³od goŸdzi? Tu³awki Olsz, KF.  MK
pozalepiaæ siê «o wielu otworach: ulec zalepieniu»: wymij dobrze sadz×nkê, bo 

durki siê pozalepsia³y Tu³awki Olsz, KF.  MK
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poza³oñski «bêd¹cy przed tym, który by³ ostatnio, przedzesz³oroczny»: 
pozaüonsºi rok – dva lata tmu Wierzbiny Pisz.  DK

pozamiataæ (Z + lit) Olsz Nidz; tylko -mie-; ogp: n×przód pozamnet×m sujsiek ji 
klepsisko a dopsieru bêdziewa woziæ zbo¿e Tu³awki Olsz, KF.  DK

pozamieraæ «umrzeæ jedno po drugim, poumieraæ»: moje ro¬ice poza‹era¾i, 
umer¾i w ÒaúdoŸe Bartki Nidz.  KS

pozamietaæ zob. pozamiataæ.
pozanosiæ (Z) Pisz E³k; praet 1pl pozanosilim Pisz; ogp: ro¬ice nakraœi¾i jajkuf 

i pozanoœi¾i do ogroda i muìi¾i ¬eæom, co to zajonc im jajkuf nañòs E³k, UAM.  JZ
pozapieraæ; imp 2pl pozapierajta; «pozamykaæ na klucz lub zasuwê»: pozapœyr×íta 

na noc fšistke ¬wyÅe úot úobori W, SWarm 120; pozapierany im. bier.: fšisci mòÅili, Åe 
ni mòk tgo Çecka niôt úukrašæ, bo g¬e bi še dost×ú: ÇvÅe pozapšrane Leszno Olsz, 
Stef JPW 69.  MK

pozapinaæ; praet 1pl my pozapinali; «zapi¹æ wiele czegoœ»: Dzieciaki! Grendo 
chrz¹tajta sie, bo juz pan m³ody przyjecha³ […] Ojej, ju¿ przyjecha³, a my tutaj esce nie 
pozapsinali bl, Ma³ III 108.  AW

pozapletaæ; «zapleœæ wiele czegoœ w warkocze»: [zmory] gÅw tak pozapletajom 
Butryny Olsz.  AW

pozapominaæ ogp: davñej to ja muk rozmaite, a teros to œe pozapo‹inaúo 
D¹brów no O.  DK

pozapomnieæ «zapomnieæ (ekspr?)»: esce tak œe ñe pozapomñaúo Szymonki 
Gi¿.  AW

pozapomniwaæ (Z) Olsz; praet 1sg ja pozapomniwa³a; «pozapominaæ»: p¹Ñæiny; 
ja juš pozapomñiwaúa [nazwy czêœci cia³a konia] GryŸliny Olsz.  AW

pozapraszaæ «zaprosiæ wiele osób, pospraszaæ»: potam òn pošet nat jedno jeŸoro 
i pozaprašaú ÷šysºiô kra÷cu÷ i še÷cu÷ Unieszewo Olsz.  AW

pozaranek (lit) Olsz; pozor-; Gsg -nku; «poranek?»: jenego pozoranku wyszed 
ze swoji dury lis w lesie i myœlo³ sobzie: „Dzisioj przy niedzieli musza sobzie smaczny 
Èobziod Èobzorgowaæ” Purda [D] Olsz, BWM 24.  AW

pozarzucaæ; poœw. tylko im. bier.; «rzucaj¹c, zanurzyæ w wodzie jedno po dru-
gim»: ôaºi so pozaÅucane, voçgoÅñik – œatka tylko na voçgoÅe Tomaszkowo Olsz.  DK

pozarzynaæ; fut 1pl pozarzynawa; «zarzynaj¹c, zabiæ wiele zwierz¹t»: na jesieñ po-
zarzyn×wa wszystkie kaczki, bo siê n×ma nie ³op³aci trzymaæ jech na zimê Tu³awki Olsz, 
KF; pozarzynany im. bier. w zn «zrobiæ zag³êbienia, ponacinaæ»: to tak ñe stoŸa¾i, to so 
pozaÞnane weçgú, na rogaô w drewñannm budnku to weçgú Rzeck Resz.  AW

pozasiewaæ «zasiaæ w wielu miejscach»: zostaŸiú, ñe pozaœevaú Karwik Pisz.  AW
pozastrzelaæ «strzelaj¹c, zabiæ wiele osób»: ôæaú mñe zastšelæ, ºed on zgra ñe 

dostañe, to nas pozastšela Pañska Wola Gi¿.  AW
pozaszywaæ «szyj¹c, naprawiæ rozdarcia w wielu miejscach»: Toæ i ty i ñebogat, 

M×š na dupe šèerne úat. Lepš byš ne wyšñiw×ú, Pošed za pšec, pozašw×ú psn.  AW
pozatykaæ (Z) Gi¿ Pisz; «wk³adaj¹c, wtykaj¹c umieœciæ gdzieœ»: ts so taºe œp¸icºi 

i tedy pozatyºaæ f te durºi i tedy zŸijaæ Pogorzel Wk Pisz, ü knbelkañi œe pozatka durºi 
[odp. na pyt.: Co tkwi w ramionach listwy?] D¹brówka Pisz.  KS

pozatykaæ siê (lit) Olsz; «o wielu rurach: utraciæ dro¿noœæ, pozapychaæ siê»: 
rurki ³od centryfugi siê pozatyka³y ji mleko dobrze nie leci Tu³awki Olsz, KF.  AW
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pozawczor «w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ wczorajszy, przedwczoraj»: ja búam 
posa÷cor u zoútsa Koñczewo Pisz.  AW

pozawczoraj «w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ wczorajszy, przedwczoraj»: ja do-
st×ú ¾ist poza÷coräj od zòn Szczytno; pozawczoraj w u¿. rzeczownikowym «dzieñ 
poprzedzaj¹cy wczorajszy»: pozafcoraj – to od îiœ tšeæi ¬eñ, a ongdaj to d×vñej 
Kruklanki Wêg.  DK

pozawi¹zywaæ «zawi¹zaæ wiele czegoœ»: gospodini íek zaÅne geíši, to íô skubÅe. 
Pšòra kúaÇe v mneôi i k×Åe íô mocno pozaÅònzivaè, cobi puô ne višet Mokiny Olsz, Stef 
JPW 65; pozawi¹zywany im. bier. w zn «poprzewi¹zywaæ»: pšen¼a byú× rozeÅñento, 
poza‡ònzywanò – jedn muœaú rejtke tšymaæ i rèerowaæ co dobÅe naŸiñento byúo, co 
œe ñe üomsyúo te bÅèi Kwik Pisz.  AW

pozawieszaæ siê «uwiesiæ siê w du¿ej liczbie, poprzyczepiaæ siê»: riby œe na grunæe 
pozaŸešajo do tego robacka, co go ôco poÅreæ, ôúop œe ugñe do kolan i Àita GryŸliny 
Olsz.  DK

pozbadaæ (Z + lit) W; 1. «pojmowaæ, rozumieæ, rozpoznawaæ; te¿ dk.» W; 
2. «przestawaæ liczyæ siê z kimœ; demonstrowaæ brak szacunku, nadu¿ywaæ czyjejœ 
pob³a¿liwoœci» W, SWarm 120.  AW

pozbadliwy «o cz³owieku: taki, który umie wszystko zrobiæ (odp. na pyt. kwest.)» 
Purda Olsz.  AW

pozbadn¹æ, pozbaœæ (Z + P + lit) OW Mr¹g Pisz E³k i bl; inf pozbadn¹æ Olsz 
Pisz i bl, pozbaœæ Olsz Mr¹g Pisz, praet 1sg ja pozbad³ O, 3sg pozbadn¹³ W, pozbad³(a) 
OW E³k i bl; 1. «poj¹æ, zrozumieæ; nauczyæ siê» OW Mr¹g Pisz E³k i bl: jo ñigdy ñe 
moge pozbaœæ, jek üoñi mu‡o Lisy Pisz, to bŸeda, jek kto ñe moze jenzyka pozbadnonæ 
Wejsuny Pisz, ü skúadny, ÷šistko pozbadñe Klebark Wk Olsz; 2. «spostrzec, zauwa¿yæ» 
Olsz i bl: tan pozbot, co tam œñotana jest i troôa vjot Dywity Olsz; 3. «przestaæ liczyæ 
siê z kimœ, zacz¹æ demonstrowaæ brak respektu dla kogoœ» W: te dzieci to ciê tak po-
zbadli, co nic sobzie z ciebzie nie robzi¹ Tu³awki Olsz, KF.  AW

pozbawiæ lit bl, psn; a) «doprowadziæ do utraty czegoœ» bl: a wrogów Polaków 
Wolnoœci pozbawi¹ GazOlsz XV 278; b) «odbieraj¹c, uwolniæ od czegoœ» bl: Gdy 
jech som pozbawzis nêdzy A przez za³oœci prowadzis do radoœci psn IS LXXXVIII 308; 
pozbawiony im. bier. w zn a: gdy raz powróci do rodzinnej strony, wszelkiej przyjaŸni 
bêdzie pozbawiony GazOlsz XXIX 81.  AW, DK

pozbieraæ (Z + lit + SDGW) OWM, psn; praet 1sg ja pozbiera³ Olsz, 1pl pozbie-
ralim Szcz Pisz; 1. «zebrawszy, usun¹æ, zabraæ sk¹dœ wiele rzeczy, te¿ o zwierzêtach: 
wyzbieraæ» OW Gi¿ Olc i bl: pozbŸr×íÅe tfoíe kòrm×ni i zañœ do šafi W, JP LII 51, 
obŸrºi pozbŸraj Olecko, gospod×Åoìji, ºed tam ìjelko taºiô œfñuf jest, to uñi – te œfñe – 
fsko mu vkoÌju, to fsko mu pozjrajò Kajkowo O, UAM, buú íešæe maúi i ne ÅeÇ×ú, 
Åe te Å×rka pt×ški pozbÅraíò i pozrò Leszno Olsz, Stef JPW 72, zag. Przyszed Roch, 
Rozsypá³ groch, S³ónko go zidzia³o, Zaráz pozbziéra³o [grad] psn Stef RD 73; 2. «w od-
niesieniu do plonów: sprz¹tn¹æ z pola; te¿: po zebraniu uformowaæ w okreœlony spo-
sób» W Mr¹g Pisz: byú mocony dvanaœæe dñi, tedy byú rosæoçgñony na rÞisko i tedy jak 
byú dobry, to tedy go pozbŸira¾i i byú susony Zgon Mr¹g, œeæe, potem pozbŸeraæ, zŸunzaæ 
Biesowo Resz, posusyæ, na kucºi pozbŸeraæ i f snopy poŸonzaæ, i do domu pšyñeœæ na voŸe 
Krutyñ Mr¹g; 3. «zebrawszy, zgromadziæ wiele czegoœ w jednym miejscu; uzbieraæ» 
Olsz Mzach Gi¿ E³k i bl: my ‹e¾im fšystºego, ale teras to tylko to, co pozera¾im, take 
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raroty M¹cice Szcz, kto ôce ôleba upœec, to us muœi œe rozvazæ troôe prn¼j, us na vŸecur 
fšsko pozbŸeraæ, co jest, œe nalez mòçka i droz¼uf Nowe Borowe Nidz, UAM, ü przen 
te nazŸiska cúoŸek us ñi moze pozbŸiraæ Sucholaski Gi¿; 4. «skupiæ wiele osób w jednym 
miejscu» Olsz: a Barfka pozbÅraúa ¬eæi i úuklaçkli fšisci do ròÅanca Jaroty [Jondorf] 
Olsz, Stef JPW 22; pozbierany (Z + lit) Szcz Pisz E³k Olc; Nsg n -e Szcz E³k; im. bier. 
w zn 2: jak jus pozb´erane to na garši Wiœniowo E³ckie, ºedy splonujo, jek zezñiwowa¾i, 
to zrobŸi¾i ròwñanºe, no zito, kúosºi b¾i pospoúu pozb´erane i búo spleæòna Kukowo 
Olc, ý ted bêñ¬e popostaŸan, poŸbŸeran f taºe kucºi Szczytno.  DK

pozbieraæ siê «o wielu osobach: zgromadziæ siê w jednym miejscu»: to pšod taºe 
‡ecor, to tam ôo¬il, to tam pœura derl, s kòñ¬elo – mòŸi¾i: múo¬aºi œe pozbŸeral S¹dry 
Gi¿.  AW

pozbijaæ (Z + P) Szcz Gi¿; «zbijaj¹c, po³¹czyæ w okreœlon¹ ca³oœæ wiele elemen-
tów»: úuska sobŸe fabrykova¾i, pozbŸija¾i sobŸe £atana M³ Szcz; pozbijany (Z + P) 
Szcz Gi¿; Nsg n -e Szcz; im. bier.: z lasow drzewo by³o spuszczanie na wodê i pozbyjanie 
jedno przy drugem Klon Szcz, P 5, 7.  UDK

pozbyæ (Z) Mr¹g, psn; «straciæ»: üoœeroæaúa, ôúopa pozbyúa Mr¹gowo, Pojoda 
do niej choæ ³osród nocy Choc mój koniczek pozbandzie ³oczy psn IS LI 186.  AW

pozbyæ siê (lit) W i bl; fut 1pl pozbêdziem siê Olsz; «uwolniæ siê od kogoœ lub 
czegoœ niepo¿¹danego»: veš íô, viprov×c do lasu i úost×f íô, neô íô tam Åilki pozrò, to 
še íô pozbnÇm Leszno Olsz, Stef JPW 71, ñe dali mu pokuí, aš íam poŸed×ú, skònt 
m× tile pœeñan¼i i íek œa garba pozbuú GryŸliny Olsz, Stef JPW 11.  AW

pozdejmaæ (Z) Resz Pisz, psn; tylko posty(j)m-; «œci¹gn¹æ wiele czegoœ; te¿: 
o wielu osobach: zdj¹æ coœ» Resz i bl: üUjoú jo, üujoú, za jej zúote rnce, Postjmaú, 
poŸ¬eraú te zúote pšeœæeñce psn, Siedzi baba na rotuszu – Roz dwa trzy – I do tégo w ka-
peluszu – Roz dwa trzy – Ch³opcy ci jó nie poznali, Przed nió czopki postyjmali psn Stef 
I 125; pozdejmany im. bier.: to byúo postyjmane Pogubie Œrednie Pisz.  AW, KS

pozdejmowaæ (lit) W, psn; postyjm- W; «œci¹gn¹æ wiele czegoœ; te¿ o wielu oso-
bach: zdj¹æ coœ»: I wzi¹³ ci j¹, wzi¹³ j¹ za jéj cienkie palce I pozdejmowa³ ci jéj te z³ote 
pierœcieñce psn, PF II 568, ôúopi postiímovali zaki i robŸù f košulaô f tak× gorùnc W, 
SWarm 194.  UDK, AW

pozdrawiaæ (lit) Olsz i bl, psn; 1. «przekazywaæ wyrazy ¿yczliwoœci, szacunku – 
osobiœcie lub przez kogoœ» Olsz i bl: a teraz waju wszystkich mile i syrdecznie pozdra-
wiam GazOlsz XV 170, bu³em ³u niech ji pozdrazi×³em jech ³od w×ju Tu³awki Olsz, 
KF; 2. «wypowiadaæ formu³ê powitaln¹» bl: Ludzie mnie nie pozdrawiajo, Ty³ami sie 
wykr¹cajo psn IS XXIX 105.  UDK, KS

pozdrowiæ (lit) E³k, psn; «wypowiedzieæ formu³ê powitaln¹»: ü Ksi¹dz ci przyszed 
klêkno³ przed Nio Z³o¿y³ rêce pozdrowi³ Jo psn IS XXIX 105; pozdrowiony (lit) E³k, 
psn; im. bier.: ü w zwrocie grzecznoœciowym b¹dŸ nam mile pozdrowjóny Skomack 
Wk E³k, PME XIX 98.  UDK, DK

pozdrowiæ siê «przywitaæ siê nawzajem»: jek uñi tam pšš¾i f te ñejsce, g¬e ta pan-
na iúa, to pozdroŸi¾i œe Jagodne Pisz.  UDK

pozdrowienie 1. «formu³a powitalna»: przy wchodzeniu do izby „starych ch³opów” 
musia³ rekrut stan¹æ sztyl i pozdrawiaæ swoich katów chrzeœcijañskiem pozdrowieniem 
GazOlsz XV 268; 2. pl «¿yczenia, gratulacje»: w tem pude³ku siê mieszi³ list w druku z na-
pisamy pozdrowien, data chrztu i rok i urodzienia dziecka Klon Szcz, P 5, 62.  UDK, DK
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pozdychaæ (Z + lit) O Olsz Nidz Gi¿ Pisz i bl; 1. «o wielu zwierzêtach (te¿ 
o pszczo³ach): zdechn¹æ» O Olsz Nidz Gi¿ Pisz: reºi, üune sysºe pozdyœa¾i Tuchlin 
Pisz, ³od zimna pozdycha³y jem gusi×ki Tu³awki Olsz, KF; 2. «o wielu ludziach: 
umrzeæ» Gi¿ i bl: nase matºi to prentko pozdyôa¾i Gawliki Wk Gi¿.  UDK

pozdzieraæ 1. «pozrywaæ, powyrywaæ»: g¬e karto÷le jus po÷sôo¬iúi to so taºe 
maúe púuèi s taºim ñisºim noziºem, to to Ÿe¾isko pozÅina, poŸ¬era, a ñen¼i ºeškañi ñe 
doj¬e Pustniki Mr¹g; 2. «zsun¹æ gwa³townie wiele czegoœ»: üUjoú jo, üujoú za jej zúote 
rnce, Postjmaú, poŸ¬eraú te zúote pšeœæeñce psn.  KS

pozestawiaæ «zestawiæ razem wiele elementów»: [zboze] pozbŸeraæ, Ÿozaæ, ted 
pozestaìaæ v úaºi albo kokošºi Wygoda Olsz; pozestawiany im. bier.: staæiwa – ºeñi je 
pozest×Ÿane to ñece co tššma Mycyny O.  UDK, KS

pozeszywaæ «zszyæ w wielu miejscach, pozszywaæ»: musiwa tê n×spê pozeszywaæ, 
bo psióra lec¹ Tu³awki Olsz, KF.  UDK

pozew³óczyæ (Z) Szcz Mr¹g; «o wielu osobach: pozbawiæ kogoœ odzie¿y»: muj syn 
nago pšyšet, bo go tak pozevúyèy¾i, ‹aú taºe úadne šaty na sobŸe M¹cice Szcz.  UDK, DK

pozgarniaæ «zgarniaj¹c, usun¹æ sk¹dœ wiele czegoœ»: pozg×rni×j te kruszynki 
chleba ze sto³u Tu³awki Olsz, KF.  AW, DK

pozgrabiaæ (Z + lit) Olsz Gi¿; «grabi¹c, zebraæ z wielu miejsc»: napšut tšeba go 
potššòñœæ, porostšonsaæ, tššeba go pšewruæiæ i puŸñej pozgroaæ, poœæoçgaæ na kobúy 
Skorupki Gi¿, pozgr×bzi×j tê s³omê z podwórza, coby j¹ zietrz nie rozzi×³ Tu³awki 
Olsz, KF.  AW

pozgubiæ «straciæ»: ü rozum pozgubŸuú Skajboty Olsz.  KS
pozielenieæ «zzielenieæ»: ü jego Myca pozielenia³a cale od jadu i frasunku GazOlsz 

XV 164.  UDK
poziemnica? «poziomica»: bra³em ze sobom skrzynke ze szk³em na plecy i Wasser-

wagi lub po polsku po¿emnica Klon Szcz, P 5, 21.  DK
poziewaæ (Z) Mzach Gi¿, psn; «ziewaæ co jakiœ czas»: ena kobŸeta na mñe 

spojÅaúa, tom pañi pšsúa do domu, takem poŸewaúa Piasutno Szcz, pañi poÞevaúa, to 
je zaraÅ¾iva ôoroba Nataæ Wk Nidz.  UDK

poziomka (Z + SWM XI) O Gi¿ Pisz; Gpl -ów O; 1. ogp O Pisz: to ješèe 
tô poŸumkuf to ješèe Ÿnc jest, ale tô modriô to jest maúo D³u¿ki O, UAM; 2. pl 
«m³ode, tegoroczne pêdy roœliny, latoroœle» Gi¿: na te poŸomºi to muŸi¾im latoroœle 
Mazuchów ka Gi¿.  UDK

pozjadaæ «zjeœæ jedno po drugim»: wciórko mu ju¿ pozj×dali Tu³awki Olsz, KF.  KS
pozje¿d¿aæ siê (Z + lit) Olsz Pisz; «o wielu osobach: jad¹c, przybyæ z ró¿nych 

stron»: to œe goœæe pozjz¼ajom tag z dalca Myszki Pisz.  UDK
pozlêkaæ siê; praet 1pl pozlêkalim siê; «o wielu osobach: przelêkn¹æ siê»: ten 

¬adek ješèe 100 lat ‹aú i pššet drogo i nas na‡je¬iú, m œe aš pozleçka¾im i æešy¾im 
mocno Or³o Gi¿.  AW

pozlizuwaæ «zlizaæ z ca³ej powierzchni»: kot pozlizuw×³ snotanê, co siê wyla³a 
Tu³awki Olsz, KF.  UDK

poz³acaæ, poz³ocaæ; poœw. tylko im bier.; «nadawaæ barwê z³ota»: Kubek œlebrny, 
poz³ocany I psiszczañ z³oty, i psiszczañ z³oty psn Stef III 131, Uträci³am z ruty wiänek 
dla wäæpänä woli. Uträci³äœ, uträci³äœ tylo swój ruciany, Ä ja Tobie, ä ja Tobie kupiê 
poz³acäny psn Kêtrz 91.  AW
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poz³ociæ; poœw. tylko im. bier.; ogp: Rudolf kupœuú sobŸe pozúocùne z×pœinki do 
štulpùf W, SWarm 160.  DK

pozmarkowaæ «zorientowaæ siê»: po Ìerfša noc to ñe posmarkova¾i – ñe ìe¬e¾i ñic 
Wygoda Olsz.  AW

pozmiataæ; tylko -mie-; ogp W, SWarm 120.  AW
pozmieraæ «pomrzeæ, poumieraæ»: úot Pœeèkùf to i staÅi i múo¬i íuš pozmñyrali 

W, SWarm 120.  UDK
pozmietaæ zob. pozmiataæ.
pozmykaæ (Z + SWM IX) O Olsz; «omin¹æ, opuœciæ przy oraniu kawa³ki pola»: 

zmkúo œe, pozmkoú [odp. na pyt. kwest.] N Wieœ Ostródzka.  UDK
pozmywaæ ogp: naèiña e pozmwa po ñadanu Nidzica.  DK
poznaczyæ przen «spowodowaæ powstanie œladów po czymœ»: przs. Mamert 

i Pankracy mrozem ksiat poznaczy psn, Zient Wieœ 202.  DK
poznaczyæ siê «zostaæ oznaczonym, oznakowanym»: Gräncberejtrzy przy-

jächäli, Ci polskiej soli sukäli, Kiedy znäläz³ äby funcik, To sie ju¿ poznäczy³ gruncik 
psn Kêtrz 93.  KS

poznaæ (Z + P + lit) OWM, psn; praet 1sg ja pozna³(a) W Nidz Wêg, 3pl 
poznalim Gi¿, pqp 3pl poznali byli bl; 1. «zidentyfikowaæ, rozpoznaæ» OWM: tero 
broda zapuœæuú, to go ñiô ñe pozn×ú Gietrzwa³d Olsz, üòn œa zgúoœuú – ÷tedy go 
poznaúa po gúoœe ib, te ofto to ôoina jes – po seçkaô œe pozno Wrzesina Olsz, przs. 
poznaæ ptászka po psiórach W, Bar 81, ü zavdi buúa tak× vesoú×, ale po œñyræi ôúo-
pa tak zesmantñaúa, Åe íi poznaæ ñi mogúam W, SWarm 200; 2. «spotkaæ kogoœ, 
zawrzeæ z kimœ znajomoœæ» W Nidz Wêg Pisz i bl: un buú pši wojsku i uek tu do 
Prus, mojo matºe poznoú i tu e oÅeñiú Stryjewo Resz, fejn tak jeœaæ na œfat i lu¬i 
poznaæ Myszki Pisz; 3. «zapoznaæ siê z czymœ, dowiedzieæ siê czegoœ; zorientowaæ 
siê» O Olsz Nidz Gi¿ i bl: ñe¾i taºgo syna, tak troôe ñe rôtk, co tak ôæ×ú tn djalekt 
poznaæ Waplewo O, na tak du¿ej okolicy, mia³em zposobnoœæ poznaæ usposobienie 
ludnoœci pod wzglêdem narodowoœciowem Dywity Olsz, P 4, 49, nazajutš odecknuú 
i poznaú, Åe on jest u s÷go teœæa Gardyny Nidz; 4. «wyrobiæ sobie opiniê o kimœ» 
Olsz Nidz Pisz i bl: jak œe ôce cúoŸeka poznaæ, to muœi dúussy cas z ñim biæ pospoúu 
Jab³onka Nidz, doœæ sposobnoœci nieliœta poznaæ jich prawdziwe oblice bl, KN 296, 
ü ale üòn maúo poznaú tj zòny Dryga³y Pisz.  AW, KS

poznaæ siê (Z + lit) W Gi¿ Pisz i bl, psn; cond 1pl bym siê poznali bl, 2pl byœta siê 
poznali bl; 1. «zawrzeæ znajomoœæ; zaznajomiæ siê» Resz Gi¿ Pisz i bl: jek tam pššúa 
na t muzce jek tam tancowa¾i – z jenem múo¬aºem tancowaúa no i œe pozna¾i tam, 
pogada¾i sob´e Zdory Pisz, [o dziewczynce] ona še pozna, to kœonšºi  ÷šistko pokaze 
Ryn Gi¿; 2. «zdobyæ wiedzê o sobie nawzajem» Olsz i bl: musiwa siê n×przód dobrze 
poznaæ Tu³awki Olsz, KF; 3. «w³aœciwie kogoœ oceniæ»: najwyzcy cas, cobyœta wy siê ko-
chane Rodaki-Mazury na tych zilkach w owcej skórze poznali bl, KN IV 296.  AW, KS

poznajdywaæ «znaleŸæ wiele czegoœ»: ñejene poznajdwa¾i œlebšÅne úsºi Mr¹gowo.  
 AW

poznajomiæ siê «zapoznaæ siê, zaznajomiæ siê»: dobÅe, co pan œe poznajo‹i 
z W¦ar‹ijo, z lu¬a‹i Gietrzwa³d Olsz.  AW

poznanie (Z) Pisz, psn; forma rzeczownikowa czas. poznaæ: 1. w zn 2 bl: Co tu 
robisz dzieweczko, Siedem dziotek mateczko. Zionki zija szatanie, Takie nasze poznanie 
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psn Gêb II 59; 2. w zn 1: ü pu¬m na obore, ñe do poznañ× Kwik Pisz; 3. w zn 3: matºä 
i üòæec ñe pomoze, muœis œe staraæ, abyŸ do poznaña pšyset Pianki Pisz.  KS

poznañski (Z) Szcz; po poznañsku ogp: œtruk abo olñik – olœñik po mazursku, 
œtruk po poznañsku Pasym Szcz.  AW, DK

poznatek? «znak (obj. eksploratora)»: jus z ñego poznatku ñi ma Lisy Pisz. 
  AW, DK

poznawaæ 1. «rozpoznawaæ (tu przen)»: Ciê¿k¹ dolê lud prze¿ywa, nasta³a ju¿ 
chwila, ¯e brat brata nie poznaje, obcym siê przymila psn IS LI 190; 2. «zdobywaæ 
wiedzê o kimœ»: powoli zaczyn×m ciê poznawaæ Tu³awki Olsz, KF.  AW

poznawaæ siê «w³aœciwie coœ oceniaæ»: j× siê ³od razu na tem poznajê Tu³awki 
Olsz, KF.  AW

pozoranek zob. pozaranek.
pozorgowaæ «postaraæ siê o coœ (obj. SWarm)»: pozorgov×ú dref na caú× Ÿima W, 

SWarm 120.  AW
pozorny «nadaj¹cy siê do czegoœ»: staršo ¬e÷èna, do oÅeñbé pozorn× Gutkowo 

Olsz.  DK
pozortowaæ zob. posortowaæ.
pozostaæ (Z + P + lit) Olsz Mzach i bl, psn; pqp 3sg by³o pozosta³o Olsz; 1. «nie 

opuœciæ jakiegoœ miejsca, zatrzymaæ siê gdzieœ na d³u¿ej» Olsz Mzach: w jäkm ºerunku 
dalj poš¾i abo ÷ tm ñeœæe pozosta¾i Jab³onka Nidz, ü wtem dzadek zrobi³ podanie do ce-
sarza niemeckiego, a¿eby corka i te 2 dzieci pozostali u dzadka na utrzymaniu Klon Szcz, 
P 5, 4; 2. «nie zmieniæ swojego zachowania, swojego po³o¿enia; nie straciæ pierwotnych 
cech» Olsz Szcz i bl: pozosta³em broniæ polskiej ziemi laszej, praojców spuœcizny, polskiej 
mowy naszej St Kaletka Olsz, P 7, 3, tak pozosta³em we wodzie lezec, bo siê ba³em ¿eby siê 
nie dostac znowu do rowu granicniego Klon Szcz, P 5, 22, ale ja polakiem em by³ sca³ego 
serca polakie pozostana Szczêsne Olsz, P 2, 22, ale te ôaraktery pozostaúy ÷ tyô kobŸetaô 
ot tyô ¬‡eÅent Mi³uki Szcz; 3. «staæ siê reszt¹ po jakiejœ ca³oœci; byæ pozostawionym» 
Olsz Szcz i bl: jeny œostry vŸe¾i menÅa i ñe povruæiú, štyry ¬eæi pozosta¾i: dva ôúopcy i dva 
¬fèaºi Purda Olsz, w mieszkanu by³o dozo rzecy pokradzonych, a niektore pozosta³y Klon 
Szcz, P 5, 52; 4. «staæ siê kimœ innym, znaleŸæ siê w nowej sytuacji, zostaæ» Olsz Szcz 
i bl: po kursach plebiescytowych na egzaminie pozosta³em ja kierownikiem okrêgowym 
Klon Szcz, P 5, 25, w niedugem czasze pozosta³ wdowcem ib, 3, dziadek pozosta³ na go-
spodarstwie bez ¿ywego inwentarza Dywity Olsz, P 4, 1.  AW, KS

pozosta³y «taki, który siê zachowa³, który pozosta³»: W pozosta³ych szc¹tkiach 
cia³a Tu i ówdzie róscka tkwia³a Skomack Wk E³k, PME XIX 133.  DK

pozostawaæ 1. «o wielu osobach: nie opuœciæ jakiegoœ miejsca, zostaæ gdzieœ»: 
tam fšscy pozostava¾i, stont jaºe oœem¬eœont procentof vyjeôaúo i tero ješèe vyja-
do Likusy Olsz, nawet ten naròt, co w domu pozostawaú, to œe pšeinacyú, co druga 
koeta pa¾i paÌeros Miko³ajki Mr¹g; 2. «nie poddawaæ siê jakimœ zmianom»: ñeô 
kazdy pozostaje f sfojem stañe a marne‹i myœlañi gúovy sfj ñe úañe Pisz; 3. «stawaæ 
siê reszt¹, pozosta³oœci¹»: tam robi¹m swiece z tego wosku, a w kotle pozostaje sama 
ziemia Klon Szcz, P 5, 30.  AW, KS

pozostawiæ (Z + P) Szcz Mr¹g, psn; 1. «nie zabraæ ze sob¹»: mñe tu pozostav´i¾i, 
a tego sna to tego Ruœi vŸe¾i Dobry Lasek Mr¹g, tam pozostawi³em rower Klon Szcz, 
P 5, 21; 2. «powierzyæ komuœ; zostawiæ dla kogoœ» Szcz: ten oficier angelski pozostawi³ 
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dla mie list ¿elazny Klon Szcz, P 5, 39; 3. «umieraj¹c opuœciæ»: Pierwszego marca mat-
ka pomar³a Szeœciorego dziatek pozostawzi³a psn IS XLV 173.  KS

pozór; z pozorem «staraj¹c siê o odpowiedni wygl¹d»: Do mneski panénki £udaæ 
siê z pozorém, Ale ³óna zawdy sie Tylo ³adne strojiæ psn Stef I 162.  DK

pozrucaæ zob. pozrzucaæ.
pozrywaæ (Z + lit) W Nidz, psn; «dzia³aj¹c z si³¹, zerwaæ, usun¹æ gwa³townie 

wiele czegoœ»: fèoraíše Ÿetšisko pozrivaúo gv×út daôùf W, SWarm 182, [na cmentarzu] 
fœysko poñiscyl, kœaty pozryval i sobŸe pofsa¼al do ogroduf £yna Nidz.  AW

pozrywaæ siê «zostaæ oderwanym, poodpadaæ»: no  go [len] tšeba odrapaæ, tak 
œe pozrwajo te gúò÷k, no  potem go do wod £utynowo O.  AW

pozrzucaæ; -zru-; 1. «zrzucaj¹c, usun¹æ jedno po drugim»: konie siê wykrêcili, na 
kolana poklêkali i g³ówkami kiwali, a¿ oni z tego woza pozrucali wszystko Purda [D] 
Olsz, BWM 108; 2. «o wielu osobach: zdj¹æ z siebie, pozdejmowaæ»: ôúopi pozÅucali 
Åakyti i œekli Åito v raçkovaô W, SWarm 206.  AW

pozrzynaæ «œci¹æ czymœ ostrym wiele czegoœ»: g¬e karto÷le jus po÷sôo¬iúi, to so 
taºe maúe púuèi s taºim ñisºim noziºem, to to Ÿe¾isko pozÅina, poŸ¬era, a ñen¼i ºeškañi 
ñe doj¬e Pustniki Mr¹g.  AW

pozsiekaæ; praet 1pl pozsiekalim; «z¿¹æ, skosiæ wiele czegoœ»: zboze sœek¾i, ale 
i pokoœi¾im ÷šistko, ale n×Ÿencyj: sœek¾im, posœeka¾im Rudziska Szcz.  AW

pozszywaæ (Z + lit) Olsz Mr¹g Gi¿; 1. «zszywaj¹c, po³¹czyæ poszczególne 
czêœci»: tak muŸuú do tgo krafca, co ma iô fšystºe posšyvaæ Pokrzywy Olsz; 2. «zszyæ 
w wielu miejscach»: musisz tê n×spê pozszywaæ, bo psióra z ni lec¹ Tu³awki Olsz, 
KF; pozszywany (Z) Mr¹g Gi¿; Nsg n -o Gi¿; praet z podm. uogóln. bez s³p. Gi¿; 
im. bier. w zn 1: no to klepºi, klescºi moze taºe te ÷lºi búy posšywane, okròncone 
Kosewo Mr¹g.  AW

I. pozwalaæ (Z + P) Olsz Szcz Pisz E³k Olc, psn; «zgadzaæ siê na coœ»: i potem 
jeden zoúñeš œe ôæaú z ño ozeniæ, ale buú za uboèi ro¬ica‹i, to ñe pozwala¾i jej Jurki 
Oc, najÌerf to mnaúa tutaj byæ škoúa; v mojem pokoju to byúo nemoÅlyve, bo ony ne 
pozvalaly, šyby rostšaskuvaly Tomaszkowo Olsz.  AW

II. pozwalaæ «pozrzucaæ»: [odejdŸ] prec, bo pozvalos pañi fœo Snopki Pisz.  DK
pozwi¹zuwaæ; tylko -wiêz-; «zwi¹zaæ wiele czegoœ, powi¹zaæ»: porv×ú postrònki 

i úorèiki poú×m×ú; ale pozŸazuv×ú i zapuœæuú amerik×n íešèe r×s Butryny Olsz, Stef 
JPW 41.  AW

pozwiêzuwaæ zob. pozwi¹zuwaæ.
pozwijaæ «zwin¹æ wiele czegoœ»: pozìijaæ pšen¬ivo na ìijakaô DŸwierzuty Szcz, 

SWM IV s. 83.  KS
pozw³óczyæ; poœw. tylko im. bier.; «zabronowaæ, pow³óczyæ»: ja pole jeno üoÅe, to 

co jes pozvúucune to ted jus œe üobúošÅe, co dobÅe vyglondo Wipsowo Olsz.  AW
pozwoleñstwo (Z + lit) OW Nidz Mr¹g Wêg Gi¿ E³k, psn; «pozwolenie, for-

malna zgoda»: ten úorgañisti co ñe¬ela i na œfento pšecit×ú lekcij× i ˚evañelj×, jeºe 
pšipadaúi, bo mñ×ú pozvolenstfo úot kœen¼a falaÅa Br¹swa³d Olsz, KN I 306, jak vesele 
œe üotpraìaúo tšeba búo do kšen¼a meldovaæ pozvolenstfo üot üojca, matºi, tlo ¬efcna, 
sn ñe brukovaú So³tmany Wêg, muœaúo byæ pozwoleñst÷o i s tym pozwoleñst÷em byúy 
trudnoœæi i ñe mog¾iœmy škoúy ot÷oÅ ze tšy ‹eœon¼e moÅe Purda Olsz, ü na ko³o nie 
br×kujesz pozwolenstwa Tu³awki Olsz, KF.  AW
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pozwoliæ (Z + P + lit) OWM, psn; 1. «wyraziæ zgodê, daæ przyzwolenie; 
dopuœciæ, dozwoliæ» OWM: ôæaúa ¬e÷cna múoda iœæ na muzºe i ptaua œe matºi, 
c pozwo¾i, matºa mu´iúa mozes iœæ Zdory Pisz, üona œe ôæaúa Åeniæ, a ro¬ice jej ñe 
pozvo¾i¾i Wojnowo Mr¹g, ºedy Pòn Buk ñe pozwo¾i, muœiwa œe pogò¼iæ z wolò bosko 
Gady Olsz, ñeô pan e tu ñe mòndÞi, tak še ne roi, ja ñe pozwole Nidzica, ü w zwro-
cie grzecznoœciowym ñeô no pan pozwo¾i, bo u nas biúo tak: Φsôodñe Prus – pare 
powŸatò÷ to búo Mazuri, potym pañe búa War‹ija i potym pañe ¼it÷a búa ºedyœ 
Bartki Nidz, ü fraz [móc, musieæ] pozwoliæ sobie «podj¹æ siê czegoœ» O Mr¹g Gi¿: 
ojæec moze sob´e pozvo¾iæ sfojmu sno´u pomuc Gawliki Wk Gi¿; 2. «umo¿liwiæ coœ» 
Olsz Gi¿: opowiada³ nieraz ¿e Polska choc Prusaki, Ruski i Austriaki rozebrali, bêdzie, 
jak czas na to pozwoli z woli Pana Boga, zpowrotem z³¹czona do wielkiego Panstwa 
Dywity Olsz, P 4, 1; 3. «daæ, u¿yczyæ» bl: Pozwolu³esz rónczeczki, Jezulénku maleñki, 
Pozwól¿e i gémbuli, gémbuli, Niech sze grzesznik przytuli psn Stef II 123; pozwolony 
(Z) Olsz Wêg E³k; Nsg -o Wêg E³k, -e Olsz; praet z podm. uogóln. ze s³p. Olsz Wêg 
E³k, bez s³p. Wêg; im. bier. w zn 1: ñe mamy koœæoúa, nam odebra¾i, u jeny Mazurºi 
jes izba, zrazu to bodaj ñe pozvolòno m búo So³tmany Wêg.  AW, DK

pozwoziæ (Z + lit + SDGW) O Olsz Szcz Mr¹g Pisz; «zwo¿¹c wiele czegoœ, 
zgromadziæ w jednym miejscu»: s¹siedzi pozwozili mi d¿ewo i deski s Tartaka GryŸliny 
Olsz, P 3, 8, [suche siano] na ÷ure i do domu pozwoŸiæ Pustniki Mr¹g.  AW

pozycja «zajmowane miejsce»: ja mia³em dobr¹ pozycja, z jednej strony ³o¿ko 
a z drugiej strony deski od zastawki kapralowej Dywity Olsz, P 4, 25.  AW

pozyskaæ psn; 1. «przyci¹gn¹æ do siebie» bl: Boœ ty mnie sam pozyska³ sobzie Ku 
zbawieniu w twej œwiêtej krsi psn IS LXXV 260; 2. «zdobyæ (tu przen)»: A chocbyœ ca³y 
œwat pozyska³ A skodowa³ na dusy twej psn IS LV 204.  AW, DK

pozytura «o wygl¹dzie zewnêtrznym»: lu¬e œe zleæe¾i, okronzy¾i nas i myœle¾i co œe 
dwòô bratòw zesúo i Ÿi¬e¾i w jaºj pozituÅe ja i w jaºj òn Jab³onka Nidz.  DK

poŸdŸgaæ; formê has³a powtórzono za SWarm; «o krowie: pokopaæ podczas do-
jenia» W, SWarm 120.  AW

poŸno, poŸny zob. póŸn-.
poŸrebiæ «o wielu klaczach: oŸrebiæ siê?»: Wszystkie szkapki pozrebili, Wszystkie 

krówki pocielili psn IS XXXII, XXXIII 121.  AW
po¿aliæ siê (P + lit) W Szcz E³k i bl, psn; 1. «okazaæ wspó³czucie, po¿a³owaæ, 

u¿aliæ siê nad kimœ lub nad czymœ (zwykle w ekspresywnych wypowiedziach skiero-
wanych do Boga)» W i bl: Reniusienko wstowsy ze snu tak ni³ego, Pozol ze sie Boze, 
bergmana bziednego psn Gêb II 46, Oj, zasz³am, zasz³am W czorne jegody, Po¿ol sze, 
Bo¿e, Moji ³urody! psn Stef I 102, przs. Micha³kowe siano a Marcinkowe zbo¿e po¿al 
siê Bo¿e W, Bar 136; 2. «wyraziæ roz¿alenie» Szcz E³k: pracowa³em, bom musza³ i nie 
mia³em siê gdzie pozalic Klon Szcz, P 5, 17.  KS

po¿a³owaæ (Z + P + lit) Olsz Szcz, psn; cond 1pl bym po¿a³owali Olsz; 1. «okazaæ 
wspó³czucie, u¿aliæ siê» Szcz i bl: i pot Eçèelèiºem som, Rusek iô poÅaúovaú i otpuœciú 
G³uch Szcz, Có¿ za niewolo, Ch³op ¿óna bzije, Nima tam kogo, Co jó po¿a³uje psn Stef 
II 43; 2. «poczuæ ¿al z powodu tego, co zasz³o» Olsz: a groœ ôovajmy do ºeœeñi, bym 
ros ñe poŸaúova¾i, Ÿem zanatto uŸiva¾i Purdka Olsz, ü po¿a³ujesz ty tego! Tu³awki Olsz, 
KF; 3. «doznaæ ¿alu z powodu czyjegoœ powodzenia»: M³odsa wiêcej malin zebra³a 
Starsa jej poza³owa³a, I jo zabi³a psn IS LXXVI 264.  AW, DK



323po¿egnanie

po¿a³owaæ siê «po¿aliæ siê, poskar¿yæ siê»: Oj chodzaæ ja chodza jak kruszczyczka 
w polu Oj nimam ci ja sia po¿a³owaæ komu psn IS LI 186.  AW

po¿ar (Z) Mr¹g Gi¿ Pisz Olc, psn; ogp, te¿ «o zapachu dymu»: moje gospodar-
st÷o ot pozaru zabesÌecòne Pisz, ogrodna dròska v leœe, vedúuk pozaru i vedúuk roba-
kuf Miko³ajki Mr¹g, jek tak cuæ, to muìim pozar, jak f kuôñi pšyj¬es i taºi ñepšyjemny 
dym, jek ñecyste poìetše, to pozar Olecko.  AW

po¿arcie; tylko -er-; forma rzeczownikowa czas. po¿reæ: Idzie w œrotku w biel 
ubrana, Na po¿ercie smoku dana psn IS DXCI-XXV 47.  AW

*po¿artowaæ psn; «spêdziæ pewien czas na ¿artowaniu»: Pšontom ‹ile œæiska, 
Šusto pocaúuje, Œudmj ukúon daje, Z usmo poÅartuje psn.  AW

po¿¹æ (SDGW) Olsz; inf po¿n¹æ; «pokosiæ».  AW
po¿¹daæ (P) Olsz Szcz, psn; fut 3sg po¿êdzie bl; 1. «pragn¹æ czyjejœ obecnoœci» 

bl: Jak dziki go³ombek gdy pari swij pozyndzie, Na zielóne drzewa nigdi nie usiyndzie 
psn IS XXIII 77, Tysiunckroæ cie pozondam, Gdyz znikond pociechy mam, Tysiunc razy 
Ci krzyce, Jezu przyjdŸ sobzie zyce ib XXIX 486; 2. «za¿¹daæ»: gdys siedzia³ we wiêznu 
przysed³ do mie tajny agent i po¿¹da³ ode mie pasek i szelki, zeby jemu natychmiast od-
dac, bo mi nie wolno ko³o szebie miec Klon Szcz, P 5, 36; po¿¹dany (P) Olsz, psn; 
1. im. bier. w zn 1 bl: Goœciu poz¹dany z nieba wysokiégo, chtóry dzisiaj idzies do ludu 
grzesnégo oracja, Ma³ III 47; 2. «odpowiadaj¹cy czyimœ oczekiwaniom»: wiêc rzucona 
groŸba w Daugach do ksiêdza Mironiusa i jego przysiêga skutek porz¹dany przynios³a 
Dywity Olsz, P 4, 54.  KS

po¿¹dliwy «zach³anny»: ju¿ w m³odoœci by³ chciwy, na wszystko po¿¹dliwy GazOlsz 
XXIX 62.  AW

po¿¹dnoœæ «pragnienie, ¿yczenie»: ü A kiedy ja bu³am na swojej wolnoœci Mia³am 
ja wsystkiego do swyj pozundnoœci psn IS XVIII 482.  AW

po¿egnaæ (Z + lit) W Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz E³k i bl, psn; 1. «pob³ogos³awiæ; uczyniæ 
znak krzy¿a, prze¿egnaæ» W Gi¿ i bl: niech Bóg ³askawy po¿egna sprawy Kal 1894, 12, 
Panie Boze daj nam twe b³ogos³awieñstwo, A rac nas sam pozegnac psn IS XX 482, 
ü poÅegn˚×jÏbùk W, KN I 315, ü fraz po¿egnaj Bo¿e Gi¿ zob. Bóg; 2. «rozstaj¹c siê 
z kimœ, zachowaæ siê w okreœlony sposób»: to ona dopuºi be¬e zæ, to ona go ÷ potere ñe 
da, i pozegnaúa i oïjiôaúa Gardyny Nidz, wiêc pozegnam lo ich groby Skomack Wk E³k, 
PME XIX 124; 3. «uroczyœcie uczciæ przyjêcie do gminy protestanckiej»: jena Mazurka 
curke pozegnaúa, ¾Ÿina zrobŸiúa Dryga³y Pisz; 4. «oddaliæ znakiem krzy¿a, od¿egnaæ»: 
ºed zegnajo te zegnorºi, to ted weznò knpelku÷ od Ÿišñi i narÅno tšši ¬e‡næe, no i ted 
rospuscò na wode i pozegnajò Lipowo Mr¹g; po¿egnany (Z + lit) Mr¹g Gi¿ E³k i bl; Nsg 
n -o Mr¹g Gi¿; im. bier.: 1. w zn «konfirmowaæ» Gi¿ E³k i bl: ÷ tm caœe jak ja búem 
pozegnan, opuœæiúa moja matºä tu súuzbe Ryn Gi¿; 2. w zn 4: ý ted beñ¬e pozegnano 
po tšš c÷ortk [o zamawianiu choroby] Lipowo Mr¹g.  KS, DK

po¿egnaæ siê (P) Szcz, psn; «rozstaj¹c siê z kimœ, zachowaæ siê w okreœlony spo-
sób»: po¿egna³em siê i odjecha³em rowerem do granicy Klon Szcz, P 5, 21.  AW, DK

po¿egnanie (Z + P) Wêg Gi¿ Olc, lit bl, psn; 1. «konfirmacja» Wêg Gi¿ Olc: 
to us bú múo¬ak i frej¾inºa, do pozegnaño to ¬eæi So³tmany Wêg, pierwsze skorznie 
dosta³em na po¿egnanie G¹ski Olc, P 6, 2; 2. «b³ogos³awieñstwo» bl: a nie hamuy siê, 
przy tém wo³ay: Panie! Day mi po¿egnanie do mojey sprawy Oycze ³askáwy Kal 1894, 
13; 3. «rozstanie siê na zawsze»: Kiedy ³ojczec z syném Weznie po¿egnanie, £ojczec 



324 po¿egnawczy

bénd¿e w nieb¿e, A syn w pszekle stanie psn Stef II 86; 4. «poczêstunek na zakoñczenie 
¿niw?»: plòn od zta, be¬e pozegnañe doma zrojone Cybulki Gi¿.  AW

po¿egnawczy «po¿egnalny»: wyszed³ z chaty iak niemy, gdy inni m³odzieñce 
œpiewali pieœnie pozegnawcze g³osem troskliwem bl, Kolb 28.  AW

*po¿egnowaæ «uroczyœcie przyjmowaæ do gminy protestanckiej, konfirmowaæ»: 
to pozegnunek, ºedy kœonc ¬eæi pozegnuje Cybulki Gi¿.  AW

po¿egnowanie forma rzeczownikowa czas. *po¿egnowaæ: ctrnaœæe lat, ted 
pœçkñe üubrane ¬eæi do pozegnowaña Cybulki Gi¿.  DK

po¿egnunek (Z) Gi¿ Pisz; «uroczyste przyjêcie do gminy protestanckiej, konfir-
macja»: pozegnunk, poœfuncan, to tam duz bal bn¬e Myszki Pisz.  DK

po¿egnywaæ «uroczyœcie przyjmowaæ do gminy protestanckiej, konfirmowaæ»: 
fcoraj by¾i poœfncane brat i œostra, kœunc jô fcoraj pozegnyvaú Pogorzel Wk Pisz.  AW

po¿egnywanie (Z) Pisz; forma rzeczownikowa czas. po¿egnywaæ.  DK
po¿eniæ «doprowadziæ wiele osób do ma³¿eñstwa»: potm sfoje îei poÅñiúa 

D³u¿ki O, UAM.  AW
po¿eniæ siê (Z + lit) Olsz Nidz Gi¿ Olc; «o wielu osobach: poœlubiæ kogoœ» Olsz 

Gi¿: toæ œe z Mazurkañi gvaút pozeñi¾i Szymonki Gi¿, ¬eci œe pozeñi¾i i so w ruznyô 
stronaô Gawliki Wk Gi¿; po¿eniony (Z) Olsz Nidz Olc; Gpl -éch Nidz; im. bier.: tam 
su šostr i brata poÅeñune, tam maju fšscy fam¾ije Jurki Olc.  AW, KS

po¿eracz (Z + PorJ 63) Olsz; «o trutniu»: poÅeraèe, to jest iô vojsko Purda 
Olsz.  AW

po¿eraæ (Z + P + lit) Olsz Mr¹g Pisz Olc i bl, psn; «zwykle o zwierzêtach: 
zjadaæ»: tôòš kokoš poÅera Purda Olsz, owad b´aúe mäntlñice kapuste pozrajo 
Ko¿uchy Pisz, ü przen Roššeš skšydúa oboje, Jezu, koôañe moje, Pšykryj tfe kurèontko, 
xce mñe aton poÅeraæ psn, ~ co ubogi zarobiaj¹, to panowie po¿eraj¹ G¹ski Olc, 
P 6, 4.  AW, KS

po¿erca lit bl, psn; «po¿eracz»: ü ¿art. Seroka ta tez jest psom wróg, Bo jéj zjadaj¹ 
psy obrok, Ta na nich ogonem kiwa, Pozercami ich nazywa psn, Kolb 456.  AW

po¿ercie zob. po¿arcie.
po¿niwne coll «roœliny wysiewane na polu po ¿niwach»: seradela co jo za poplon 

oú, jako pozñiwne zaœaú Stryjewo Resz.  DK
po¿niwowaæ (Z + SDGW) Resz Mzach Gi¿; «z¿¹æ, skosiæ zbo¿e» Mzach: 

pozñivovaæ, zezñivovaæ, pošÅnëñæ to tys casem poŸe œe Kobu³ty Szcz; po¿niwowany im. 
bier.: 1. w zn «odbyæ ¿niwa»: zñiwa, pozñiwowano, abo b¬e zñiwowano Skop Gi¿; 
2. w zn «w odniesieniu do pola: wykosiæ»: poÅñiwowane, uœecóne Wêgój Resz.  AW, DK

po ¿o³niersku zob. ¿o³nierski.
po¿ó³tasy (Z) Szcz Mr¹g Gi¿; «¿ó³tawy»: tn ln [ryba] to pozoútas, ñe cale zoúti 

Rybical Gi¿.  AW
po¿reæ (Z + P + lit) OWM, psn; inf pozrzyæ Mr¹g, pozrzeæ bl, temat praet 

-er- (w tym -ér-) OWMzach Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz i bl (-ar- O Olsz E³k Olc i bl), fut 
3sg pozrze Nidz Pisz, praet 2pl po¿erliœta Pisz; «zjeœæ; wyjeœæ; o zwierzêtach te¿: 
jedz¹c, gryz¹c, ¿eruj¹c zniszczyæ» OWM: tššy ºilo rybuf co ¬eñ pozÅe capla Jab³onka 
Nidz, œfiña pozÅe fisko co lo jest, otrmb, od zta, ot pšñic, fisko œfiña j Bia³a 
Piska, UAM, íek do Uolstina pšiíeôa¾i, to sobŸe mog¾i vipœiæ íednÜgo, naíÜœæ; mog¾i 
pozrÜæ vošštùf abo sÜra, bo zarobŸi¾i Ruœ Olsz, KN II 55, ¬eæi davno pozerúy japka 
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Weso³owo Pisz, n×ma Ÿiœñe pozerl te æpaºi Pustniki Mr¹g, myšy pozerúy pòœefke, 
to tšeba ssyvaæ Róklas Szcz, z aúyô pandrojuf rou œe ôšonšèe, co mo oœim úapkuf, 
brunatny i uny poÅru ¾istºi i jeno goúy scep ostaìo Krutyñ Mr¹g, przs. nie mieszaj siê 
miêdzy s³odziny, to ciê nie po¿r¹ œwinie bl, LitLud XVII 119, ü przen G³ód i mróz 
téz nä nich [na Francuzów pod Moskw¹] wpär³y, Äze ich wcäle pozär³y psn Kêtrz 
96, ~ poÅro nas, my za æiôe, za dobre Purda Olsz, ~ Naród nieznajomy, jak orze³ 
przylecia³, Z pogañskich krainów wsystko pozrzeæ zechcia³ psn IS XLIII 169; po¿arty 
«zjedzony»: Nie tak ci ni zonki zol, ale kloskow luto, Kieby by³a nie pozerta bym bu³ 
nio³ na jutro psn IS LXVIII 240.  AW, DK

po¿reæ siê 1. «pok³óciæ siê, poró¿niæ siê»: pœen¼y ñe byúo, za æesko byúo, to cúoŸek 
œe pozer M¹cice Szcz; 2. «?»: A ci co w ziemni zmarli i spocywajo w Bogu, Ju¿ sie z nen-
dzy pozarli do wiecny chwa³y progu psn IS III 456.  AW

po¿ycie «spo¿ycie, zjedzenie»: zdeôúa, pšepadúa, ale najŸencej to pšepadúa, to œe 
ñe braúo do pozyæa [o pad³ej krowie] Korzeniewo Gi¿.  AW

po¿yczaæ (Z + P + lit) W Szcz Wêg Pisz i bl, psn; 1. «braæ od kogoœ pod wa-
runkiem zwrotu» W Wêg Pisz i bl: kòlejza na wçgle, awòj pokaze pañi, caúa Ÿeœ 
pozcaúa D¹brówka Pisz, na raŸe poÅitkuía z pomoci œùíœada, a úùn za to poÅiè× 
æasam úode mñe koña W, SWarm 121; 2. «dawaæ komuœ pod warunkiem zwrotu» 
W Szcz i bl: i niekogoj ze obczych ludzie nie przyjmowali w domy, bo siê bali czarow 
i nie pozyczali nic niekomu Klon Szcz, P 5, 68, przs. po¿yczaj – to z³y ³obyczáj, bo tan 
chto ³oddaje, jeszcze na³aje W, Bar 65; po¿yczany im. bier. w zn 1: Nie szurgaj sie ko³o 
œciany, Bo ten surdut po¿yczany, A kapelusz nie twój w³asny, bo na g³owie trochê ciasny 
psn IS LXV 233.  AW

po¿yczka (Z + P + lit) WMzach Wêg Pisz; 1. «suma pieniêdzy»: a) «wziêta przez 
kogoœ pod warunkiem sp³aty» Olsz Mzach Wêg Pisz: dostaúm ot panstfa pozcºe, 
sobŸe muk krove kup¸iæ, kòña kup¸iæ Bia³a Piska, UAM; b) «dana komuœ pod wa-
runkiem sp³aty» W: poÞiºi ñe u¬elono z baçku÷ ñe‹ecºiô Purda Olsz; 2. «cza-
sowe udostêpnianie za op³at¹, wypo¿yczanie»: ü i krove mom i kona na poÅièkaô 
Klucznik Olsz.  AW, KS

po¿yczkowy «zwi¹zany z udzielaniem po¿yczek»: wiêkszego kapita³u po¿yczkowego 
na d³u¿szy czas niema, czyli nie mogê otrzymaæ Dywity Olsz, P 4, 47.  MGK

po¿yczny (Z) Olsz, psn; «po¿yczony od kogoœ»: f poÅènyô buksaô buú Dywity 
Olsz.  MGK

po¿yczyæ (Z + P + lit) OWM, psn; 1. «wzi¹æ, dostaæ od kogoœ pod warun-
kiem zwrotu» OW Szcz Gi¿ Pisz Olc i bl: posed do somsiada aby sobie wóz pozycyæ 
G¹ski Olc, P 6, 4a, i od jenej koety poÅyèyúa troôe cukru Mazuchówka Gi¿, tom íešèe 
muœ×ú tši tiœònce markòf s polski baçki poÅièiæ Naglady Olsz, Stef JPW 7; 2. «daæ 
komuœ pod warunkiem zwrotu, u¿yczyæ» OWM: spit×úam go tak zamanùmfši, èi 
poÅièuúbi mi p×ra koñi do mašini, a úùn zar× poŸed×ú, Åe moga koñe dostaæ, kedi tlo 
ôca W, SWarm 196, kiedy mi ³odniesiesz kosê, com ci po¿yczu³? Tu³awki Olsz, KF, ja 
moje koúko poÅèiúam pšet jeno koeto Imionki Olc; po¿yczony im. bier. w zn 2: íuš 
p×ra razi manov×ú-am œa poÅièùnyô mu pœeñan¼i, ale úùn ñe úotdaíe i ñe úotdaíe W, 
SWarm 80.  AW

po¿yæ «pozostaæ przy ¿yciu przez jakiœ czas»: mo¿e jeszcze p×rê l×t po¿yjê to 
³ob×czywa, co bêdzie dali Tu³awki Olsz, KF.  AW
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po ¿ydowsku zob. ¿ydowski.
po¿ytecznoœæ ogp: w domu ³ojczulek i matulka, czyli fáterek i muterka nie nagániaj¹ 

dzieci do ksiószki, bo sia nieznaj¹ na po¿ytecznoœci ná³uki Olsz, KN III 215.  AW
po¿yteczny (Z + lit) Olsz Gi¿ Pisz i bl, psn; «przynosz¹cy po¿ytek, przydat-

ny, u¿yteczny»: zak×zali úofce paœæ v leœe, bo úofce robŸili škoda, a proœ×ki bili 
poÅiteène, bo viÅraúi rob×ki Butryny N [Chabrowo] Olsz, Stef JPW 29, best bŸaúy 
i cervòny i ¾ilovy to best, a druèi to ôolunder, to te kfaty so pozyteène do cysceña krfi 
Korzeniewo Gi¿, [burak] poÅtecn on jest pšet panstfo, bo panstfo cuºer m× Bzury 
Pisz, UAM.  MGK

po¿ytek (Z + P + lit) OWM, psn; Gsg -tka Gi¿; 1. «jakieœ dobro, korzyœæ finan-
sowa lub niematerialna; to, co siê uzyska³o (te¿ o plonach lub przychówku)» OWM: 
[kiedyœ] œe ryno ºapust, burakòf najat i groôu, to bú caú poztek, a teras m ôcm lepœi 
zæ, lepœi jeœæ: súuñin, ‹êsa, kuÅn, fšsºgo Bia³a Piska, UAM, band¹ mnieli dzieci 
moje i wnuki po¿ytek, bo drzewo i torf z ciasam mocno w cana przyd¹ W, Bar 84, já 
zaœ mózia, ¿e ksi¹dz nietylo na ambonie, w s³uchannicy i przy ³utárzu s³u¿yæ mo¿e dlá 
chwa³y Bo¿y i dlá dobra ludzi, ale té¿ jeszcze ziele, ziele ziancy mo¿e robziæ z zielgam 
po¿ytkam dlá ludu prywatnie w stowarzyszeniach, w Kó³kach, w czytelniach, a nawet 
przy zábawach Olsz, KN III 215, to pœ×sek tak – tlko na las ta Ÿno – ôo¬b opœv×ú 
to súab poŸitek Kalwa O, kròfka to jeúòôna, co jesce poztku ñe daje Pieczarki Wêg, 
przs. silny gnóy, po¿ytek twóy Kal 1892, 9; 2. «u¿ycie, wykorzystanie» Olsz Szcz Mr¹g 
Wêg Gi¿ Pisz i bl: to jest pœepš do pozytku w zupe Róklas Szcz, jäk œe æese na scotce, to 
mozna provozy krñæiæ, to zostañe do brukovaño, do pozitku So³tmany Wêg.  AW, DK

po¿ytkowaæ (Z + lit) W; «korzystaæ, mieæ z czegoœ po¿ytek, u¿ytkowaæ»: mñe 
ñe staíe na kupœañe mašini do œeèañ× zboÅa, na raŸe poÅitkuía z pomoci œùíœada W, 
SWarm 121, ugòr to jes tako Ÿemna co ja jo poŸitkuje, tlo ja jo dam wpoèëÑæ jeden rok 
Wipsowo Olsz.  AW

po¿ytkowanie forma rzeczownikowa czas. po¿ytkowaæ: co do poÅtkowaña, to 
kre÷ [o zwierzêtach hodowlanych] N Kaletka Olsz.  KS

po¿ytkowy «przynosz¹cy po¿ytek, po¿yteczny»: robastfo domove – poÅitkove: ko-
koš, kaka, puti Gutkowo Olsz.  MGK

po¿ywaæ (Z) O Mr¹g Pisz, lit bl, psn; imp 2pl po¿ywajta O Mr¹g, fut 1sg bêdziem 
po¿ywaæ bl, 2sg bêdziesz po¿ywa³ Pisz, cond 2pl byœta po¿ywali bl; «jeœæ, spo¿ywaæ» 
O Mr¹g Pisz i bl: f poæe úob¾ica tfego bñ¬es poÞivaú ôleba G³odowo Pisz; po¿ywany 
im. bier.: a choæby te¿ i przez cztery godziny po¿ywana by³a psn, Wis³a VII 95.  AW

po¿ywalny «nadaj¹cy siê do spo¿ycia, jadalny?» [wachman] mia³ obowi¹zek 
czuwaæ, ¿eby nikt nie znêca³ siê nad jeñcem i aby jad³o by³o wystarczaj¹ce i po¿ywalne 
i ¿eby nie uciekli St Kaletka Olsz, Leng 137.  AW

po¿ywiæ «wy¿ywiæ»: ü iron. ôúop×k grabñe za Ÿidúi, zaèñe ñami úokúodaæ íô 
i vÅešèi: „I× v×íu tu poÅiŸa” GryŸliny Olsz, Stef JPW 13.  AW

po¿ywienie (Z + lit) Szcz; «pokarm, strawa»: koza usúuôaúa na BoÅi [rozkaz], to 
z duzm pendem ÷staúa i derúa do poÅ‡eña, do ostu Rudziska Szcz.  AW

po¿ywny (Z + P) W Pisz; 1. «bêd¹cy dobrym po¿ywieniem, posilny» Olsz Pisz: 
za te pieni¹dze kupa³o siê t³uszczu, a¿eby mieæ po¿ywniejsza strawa Dywity Olsz, P 4, 
48; 2. «nadaj¹cy siê, u¿ywany do jedzenia»: koñsºe œlepœe œe muŸi, ale na krowe to tak 
t÷ardo œe ñe wmuŸi, ot krow jest poÞiwne ‹ejso, ot kona ñe Bredynki Resz.  MGK
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póca «tak d³ugo jak, dopóki»: esce Polska ñe zèineúa puca m zjemy Skorupki 
Gi¿.  KS

pócy «tak d³ugo jak, dopóki, dok¹d»: ja, v Ñile´e uro¼ajna, póc zdoúam to pra-
cuje Kalinowo E³k.  KS

pójdŸka Szyf ZOW bl, Kult MW AS bl; ogp: [samo] urodzenie dziecka ma wró¿yæ 
krzyk sowy, „pójdŸki” bl, Kult MW 419.  AW

pójœcie forma rzeczownikowa czas. pójœæ w zn 1a: by³ to dzien barzo dobry, bo 
w casze pojszcza na granicê napoco³ padac sznieg i to take duze p³aty, ze nie by³o widziec 
gdzie iszc i jakom drogo Klon Szcz, P 5, 34.  AW

pójœæ (Z + P + lit + SWM III, X, Szyf ZOW) OWM, psn; czêsto z zanikiem 
-j-; fut 1pl pójdziem OWMzach Gi¿ Olc i bl, pójdziewa W i bl, 2pl pójdzieta Olsz, imp 
1pl pójdŸwa OW, 2pl pójdŸta W Nidz E³k, praet 1sg poszetem O Olsz Wêg Gi¿ E³k, ja 
poszed³ Olsz Mr¹g i bl, 1pl poszlim Olsz Gi¿, cond 2pl byœta poszli Olsz; 1. a) «pod¹¿yæ, 
udaæ siê (zw³aszcza pieszo) do kogoœ lub dok¹dœ – zwykle w jakimœ doraŸnym, czasem 
domyœlnym, celu; skierowaæ siê» OWM: i ten gospodaš pošedú do tego skúadu, g¬e go 
ten kupœec posúaú Gardyny Nidz, jeden koval poset do druèego gospodaÅa na goœæine 
Kowale Oleckie, pude do pana vujta, moÅe m da urlop Gi³awy Olsz, ¬iœaj pudo, a jutro 
aútem pojado do koœæoúa £ajs Nidz, ty stoj tutaj, a jo puda do ty³u Purda Olsz, PorJ 
50, 3, s. 18, trempaæ... w wode iæ, co úone <ryby> pudo f to matñe, f œeæ Polska Wieœ 
Mr¹g, SWM X s. 40, ü Jan sprzeda³ wó³, a Fryc konia, poszli na litr do Bartleba G¹ski 
Olc, P 6, 7, ü ona ñaúa tako gúove kròzovato, to ñigdy do fryzjera ñe posúa S¹dry Gi¿, 
ü przen ôo kavalÜr z ñò ôoîi, to pùîe sfojò drogò St Jab³onki O, KN II 51, ~ dobro¬ej-
stfo i mñiúoœer¬e tfe pojdo za mno po fsstke dñi zvota mygo Szczyba³y Or³owskie Gi¿, 
~ no, tak ted ta Ÿima pošúa do kònta, lòt [siê] rospúnuú i muœe¾im ustaæ z Ÿimovm 
fitañem Pasym Szcz, UAM, ü fraz pójœæ z Bogiem «odejœæ, oddaliæ siê»: Tšymam œe 
zapatºi, Prose kavaú flatºi I jajusºo do tgo, Pude z Boèem do druèego psn, ~ pójœæ 
z dziadami «zubo¿eæ» Olsz; b) «opuœciæ dotychczasowe miejsce pobytu, przebywania: 
wyruszyæ, odejœæ, oddaliæ siê (te¿ o zwierzêtach)» OW Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz: dopsieru 
co tu bu³, ale ju¿ poszed Tu³awki Olsz, KF, nas×¬iú na gúo‡je ôut i poset Kwik Pisz, 
toæ so bŸaúe boæan i carne, ale tu maúo œe dogo¬i, jus pudo ¾net, üodido Zdory Pisz, 
komory abo mesºi, komory to te ´çkse, pap¸eros muœi zapa¾iæ, to pudu – œe bojo dmu 
Wiartel Pisz, ü Przy wyjœciu z domu wypowiada siê natomiast powszechnie ¿yczenie: (tu 
imiê zmar³ego) „pójdŸ z sob¹!” Ma to zabezpieczaæ przed pozostaniem duszy w domu 
bl, Szyf ZOW 84, ü ôæ×ú úode mñe poÅièiæ pœeñùn¼e, ale pošet s kœitkù W, SWarm 
72, ü wziu³ pêcuszek pod p×chê ji poszed w œwat Tu³awki Olsz, KF; c) «trafiæ, dostaæ 
siê dok¹dœ, zostaæ gdzieœ wys³anym» W Mr¹g Pisz i bl: ter×s em íest vibaŸòn× i puda 
do ñeba Br¹swa³d Olsz, Stef JPW 46, ü ñi mùk sobŸe daæ redi s púacañam procantùf 
i dùm íygo pošet na supasta W, SWarm 151, ü euf. bende ñaú pu roku na ¬e‡iñ¬eœonty 
rok, co pude ÷ to Ÿeño Dobry Lasek Mr¹g, ñe œuka [Bóg] gšÅeœñika, coby na oftn 
œfat poset, ale aby kazdy gÅœñik byú üomyty krfo Jezusovo Pianki Pisz, ü fraz pójœæ 
z pachem do rowu «znaleŸæ siê bez dachu nad g³ow¹»: a ¿e zápsisá³ zjekiegoœ strachu 
m¹¿ wszo na ¿ona, po ji œnierci dosta³o sia ji przyjacielom, a ³on poszed z pacham do 
rowu W, Bar 90; 2. «zabraæ siê do czegoœ, rozpocz¹æ jakieœ dzia³anie»: a) «wkroczyæ 
w jak¹œ sytuacjê, zacz¹æ coœ robiæ, w czymœ uczestniczyæ, zachowywaæ siê w okreœlony 
sposób» OW Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: pude wode plumpowaæ Ruœ M³ O, i znów mu 
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da³a zieczerzo. Sie najedli i znów poszli spaæ Purda [D] Olsz, BWM 122, ch³op wróciu³ 
ze wsi i poszed podpásaæ krowa W, Stef OK 37, wsadzilim bagnety na gewery ji poszlim 
do szturmu Tu³awki Olsz, KF, kúosy zb´eram, bo kraœæ ñe pude ñi do kogòj Kwik 
Pisz, ü syn poszed do jedny dziéwczyny w rajby W, Stef OK 30, po zebrañu posúa, bo 
muœaúa, bo œe jeœæ ôæaúo Ukta Mr¹g, ü tu máta karty, mo¿eta graæ w kasztelána, we 
psa, w dziada [...] – No w co teráz pudziewa, czy w zechsunzechcyk? W, Bar 60, ü fraz 
pójœæ w biady, pójœæ na boksy «stan¹æ do walki wrêcz»: bÅadowaæ e, puîem w bÞady 
Jab³onka Nidz, n× chodŸ, pódziewa na boksy Tu³awki Olsz, KF, ~ pójœæ na g³usz 
«zaj¹æ siê ³owieniem ryb w okreœlony sposób»: pu¬em na gúus Skop Gi¿; b) «podj¹æ 
jakieœ dzia³anie zwi¹zane z nauk¹, prac¹ lub zmian¹ sytuacji ¿yciowej» WMzach 
Mr¹g Wêg Gi¿ Pisz i bl: z ñego íe úep×k, škoda, Åe ñe pošet na škoúi W, SWarm 78, 
kœùnc Hanofski pošet z Gyèf×údu do Uolstina na fal×Åa W, SWarm 31, za pomocñika 
kupjecºgo posetm do jenej firm Ryn Gi¿, frejwolnie poszed do wojska Tu³awki Olsz, 
KF, ü fraz pójœæ za kogoœ «zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski»: Nie puda jo za dziedzica Bo 
jo mego Wojtka lubie Bo to ch³opak gdyby œwieca psn IS XXXI 116; c) «wybraæ siê, by 
wzi¹æ udzia³ w jakiejœ ceremonii religijnej lub obrzêdzie ludowym; te¿: przyst¹piæ do 
sakramentu» W Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz: j× dzisi×j pójdê na du¿e Tu³awki Olsz, KF, pójdê 
na smaganie, bo jest taki zwyczaj, ¿e dzieczy to chodz¹ po smaganu Klon Szcz, P 5, 2, 
posz³a baba do spoziedzi. Grzésznica ³okrutná W, Stef OK 10, ü gdy te w niedziele do 
koszczo³a posz³y, czatowa³y na niech te oprawcy Stryjewo Resz, P 1, 6, ü p×tka ji p×tek 
poszli do krzcielnicy z dzieckiem Tu³awki Olsz, KF; d) «zdecydowaæ siê na zrealizo-
wanie jakiegoœ przedsiêwziêcia» OW i bl: gospodarze sie posprzéczali i poœli na sónd 
W, Stef OK 52, ü Pójæmy braæa na rozwod, Ci kto stari, cy¾i múod, S tò bestyjo ñeô 
ñiôt ñe Åije, xto jo waÅi, ñeô jò pije psn; e) «podj¹æ starania, by coœ zdobyæ» Olsz Nidz 
Mr¹g i bl: Matulku, puda na ribi, to bañ¬eva mñeli co íeœæ Przykop N [Jaœniewo] Olsz, 
Stef JPW 19, Johano, ws[t]aj rano, Pudziewa na ciorki psn Stef I 226; 3. «zmieniæ swo-
je po³o¿enie, swoje miejsce»: a) «przemieœciæ siê; zostaæ przesuniêtym, te¿: zostaæ 
roz³o¿onym» O Resz Mzach Mr¹g Olc: sañe pudo w bok, pudo do zatok Jab³onka 
Nidz, šukarek to taºi, co šuka, jek ôoôla pu¬e na bok, to jo naj¬e i pšprowa¬i D³u¿ec 
(om. Grabowo) Mr¹g, SWM X s. 57, teros dopšru jek púutno bñîe wtkane, ted pu-
jîe na bŸlnk ji beñ¬e tîen leÅaúo na bŸlnku £abuchy Resz; b) «o krwi: wyp³yn¹æ» 
W Szcz: us ñi kref nosem posúa Wystêp Szcz; c) «rozprzestrzeniæ siê» O i bl: Kiedy 
morowy deszczek Na ca³y œwiat pudzie, Wtedy góra ³o góra Rozbzijaæ sia bandzie psn 
Stef I 203; d) fraz pójœæ w lagier «o zbo¿u: wylêgn¹æ»: latoœi rok buú dobry na zbo¿e, 
ale co z tego, kiedy du¿o posz³o w lagier. Bez to bêdzie licho plonowaæ ji licho siê bêdzie 
siec Tu³awki Olsz, KF; 4. a) «przybraæ jakiœ obrót, potoczyæ siê w pewnym kierunku; 
zwykle impers: o okreœlonym rozwoju sytuacji» W Nidz Mr¹g Pisz i bl: Ÿincy ñi mas 
to robŸiæ, bo ºedy bin¼es robŸiæ, to æi pu¬e ¾iôo Mr¹gowo, poszed do ³ónego ksiandza. 
Prandko mu posz³o: dostá³ rozgrzeszánie W, Stef OK 12, ü Twoje zaloty do kata posz³y, 
Dró¿enki zazia³o, steceæki zaros³y psn IS XXXV 130; b) «doœwiadczyæ zmiany sytu-
acji» Mr¹g Gi¿: i bez to še zrob´iúa krzs, duzo ÷rmu÷ posúo baçkrut ÷ caúym lòn¬e 
Ryn Gi¿; 5. «przepaœæ, zmarnowaæ siê» Szcz Mr¹g Gi¿ i bl: centner [zbo¿a] puj¬e na 
Ÿeñi Zameczek Mr¹g, przs. Letko przysz³o, letko pudzie, Nie dziwujcie moje ludzie bl, 
LitLud XVII 114; 6. fraz ni pójdŸ, ni daj «ni st¹d, ni zow¹d, niespodziewanie»: ñi pòæ 
ñi d×j zaèòúa poŸeduvaæ üo sfoji còrce Sz¹bruk Olsz; pójdziesz (Z + SWM III) Mzach 
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Mr¹g Gi¿ i bl; 1. (a) pójdziesz «odpêdzanie kozy, owcy, œwini, psa» lok. jw.: a pu¬es, 
sobako Zgni³ocha Nidz; 2. «popêdzanie krowy»: iæ, pu¬es ¾af Wystêp Szcz; pójdŸ 
(Z + SWM III + Szyf ZOW) O Olsz M i bl; 1. pójdŸ, pójdŸcie «przyjdŸ! przyjdŸcie! 
podejdŸ! podejdŸcie!» OWMzach Pisz E³k Olc i bl: pódŸta, pódŸta, siádajta na mojam 
mniejscu W, Bar 50, no to pódŸ tutaj do goœci! bl, Ma³ III 90, pójdŸ, obudŸ nas, Panie, ze 
snu grzéchowégo psn Ma³ III 51; 2. «wed³ug wierzeñ ludowych»: a) pójdŸ, pójdŸ «g³os 
sowy zapowiadaj¹cy czyj¹œ œmieræ» Olsz i bl: je¿eli sowa krzyczy pódŸ! pódŸ – to ktoœ 
umrze Leszno Olsz, Szyf ZOW 128; b) «g³os tzw. topnika przyzywaj¹cego ofiarê»: 
pójdŸ tu, pójdŸ tu Zwierzewo O, Szyf ZOW 107; 2. pójdŸ pójdŸ «przywo³ywanie konia, 
Ÿrebiêcia, kozy» Mzach Gi¿ Pisz.  DK

pók (Z + lit) W Szcz Gi¿; 1. «tak d³ugo jak, dopóki» lok. jw.: puæiú jo satan, 
ale pug zúa, ñikogo ñe osuºiwaúa U¿ranki Gi¿, puk í× Åiía, to í× banda tu Åùñ¬uú W, 
SWarm 129; 2. «odk¹d, od kiedy»: pukam f Kalítce íest úot pœòñæu l×t, to íuš œa ¬eœañæ 
razi p×luúo Naglady Olsz, Stef JPW 6; por. wpók.  AW

póka «tak d³ugo jak, dopóki»: ü syn pat, ñeborak, tgo dña ñe ma, co ja œe ñe 
muse napúakaæ, pòka by ôoc jedn ñi üostaú Kwik Pisz; por. póca.  AW

póki (Z + P + lit) OWM, psn; 1. a) «tak d³ugo jak, dopóki, dok¹d» OWM: 
zacúo mñe na onym pœecu pomaúu tsœæ, bo puºi œe pa¾iúo ÷ pœecu, búo æepúo, ale 
jak pšestaúo e p×¾iæ, to mruz gotow Jab³onka Nidz, üuœunde na dupœe i koÌe kartofle 
puºi moèe Kwik Pisz, przs. b³¹dzisz – póki d¹¿ysz W, Bar 135, ü póki tchu mu w uœciech 
stanie Skomack Wk E³k, PME XIX 132; b) «zanim» O Pisz i bl: Åeñta œe ¬efaºi, 
puºi vam dva¬eœæa lat ‹iñe, bo i ten, co paœe œfiñe poìe: còœ ‹i tam po taºi stary ga¬iñe 
Grabin M³ O, krova, puºi matko üostañe – jeúoŸica Hejdyk Pisz; c) «odk¹d, od kie-
dy» O Nidz Mr¹g i bl: I ³uwárz go w s³odkiem psizie Takiego nie psiu³, póki ¿yw je psn, 
Zient Wieœ 193; d) z przeczeniem «do czasu a¿»: puºi œe ñe oæe¾i to æelok, puºi œe ne 
zapššeçga to ºiŸok, a jek œe zapššeçga to jus múody kuñ Wejsuny Pisz; 2. «tak daleko 
jak»: runcºi puºi drewno, a jus zelazo to rozwora Olecko; por. pócy, wpóki.  AW

póleczko, pólka zob. pol-.
Pólko (lit) Olsz; «nazwa pola».  KS
pólny zob. polny.
pó³ (Z + P + lit + SWM VI) OWM i bl, psn; pu (w tym pó) OWM; zwykle 

ndm.; 1. «jedna druga jakiejœ ca³oœci, po³owa; po³ówka» OWM: ÷ ten nawuj rejtºe 
wetknuú, rejtºa ñaúa taºe zemb, ted po paœ‹e c puú pasma ÷ te kúa¬uno Kowalik 
Szcz, jek òn ostatñi ¬eñ uš dosúuÅaú, to dostaú kawaúek ôleba i puú j×jka N Kaletka 
Olsz, tak üuna pošúa po te druèe puú pšešèonka i dotôúa, to byú caú Pokrzywy Olsz, 
ü Wsystko to jest kärä boza: Zä pó³ ceny ido zbozä psn Kêtrz 100, ü pó³ miesi¹ca 
[o pierwszej kwadrze Ksiê¿yca] Warka³y Olsz, SWM VI s. 16, ü tutaj puú fœi nazva¾i 
mocsko, bo tam ln mocva¾i Wykno Nidz, SWM IV s. 27, ü ekspr do mñe jaºeœ 
pòú MuÅna doskoèúo, kolt pšet p¸erœe Jab³onka Nidz, ü fraz pó³ biedy «nie tak Ÿle, 
nie najgorzej, jako tako (obj. SWarm)» W: íek æi tyœ íiŸe, Iùúanko? – No, tak pubŸedi 
W, SWarm 128; üü «jedna druga jakiejœ jednostki miary» OWM: wpœuú puú ¾itra 
wutºi i poset do domu Miko³ajki Mr¹g, un mu´i: p¸ñ¬eœunt centmtr, to puú mtra 
Bia³a Piska, UAM, dv×¬eœæa pasmuf to jes pòú úokæa a štyr¬eœæi – úoºeæ Strzelniki 
Pisz, caú cas, tak moze pòú roku az do marca Gi¿ycko, tak pœiæ mak vaÅuny, to spaú 
puú dña Ukta Mr¹g, [cz³owiek] ¬iœoj zaroji, a puj¬e za puú go¬in i juš juš pšeÌije tò 
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marºe Kajkowo O, UAM, b muœaúo bæ aš dva i puú funta ib, ü przy okreœlaniu 
czasu zegarowego i èasem ješèe üo ¬eœòntej lup puú jednastej majster go posúaú do 
goœæäñca n× wòtk Gietrzwa³d Olsz, po frštiku to podobŸadek – nojŸincy tako na 
puú ¬eœeñæ, obŸat – o dvanosty Szyldak O; 2. «œrodek czegoœ; te¿: miejsce powy¿ej 
bioder, pas» Mr¹g Gi¿ Olc i bl: A na po³ tego lasu Napotka³ go zbojca psn IS 
LXXXI 278, oñi [kamienie] na gruñæe lezo, a œeæ jest ÷ puú wod Rybical Gi¿, ºitel 
– to ºitel taºi f puú, suºenka – to taºe caúe üubranko Nida Mr¹g; pó³ (Z + P + lit) 
O Olsz M i bl, psn; 1. «po³owê; w po³owie» lok. jw.: baôer, alpka to byú puú mñejsy 
Zgni³ocha Nidz, tylko w niedzielê, ze szli do koszczo³a, to rano by³ chleb i mleko po³ 
z wodo i na obiad gotowanie jaja lub szledzie ze ocztem i kartofle i zaczerki z mlekem 
Klon Szcz, P 5, 8, ü puú Ÿoún i puú lnu Upa³ty Gi¿, z ryôtyô Polakañi godam to po 
polsku, bo goda¾i puú po polsku, puú po mñe‹ecku Ró¿nowo Olsz, ü fraz pó³ na 
pó³ «w równych czêœciach, po po³owie»: naj´encyj, pòú na pòú jest, ale Mazurò÷ je 
doœæ M¹cice Szcz; 2. «do po³owy (jako okreœlenie zasiêgu czegoœ)» Resz Nidz Wêg 
Gi¿ Pisz E³k i bl: ´erok, to taºi do robot, to bú taºi puú kòlana tak jak púasc, tlo 
troôe kròts Upa³ty Gi¿, ºedœ ñwa¾i sukman take puú kolana i za kolana Konopki 
Wk Gi¿, üono napšòt üod nogòf pu¬e, as p¬e pòú beúk, as pš¬e do beúka i do srca 
i po cúeku, opuô¾ina doj¬e Snopki Pisz; 3. «ko³o» Gi¿: rps b¬e pšòt œan: jus pòú 
p¸Ñtnastgo augusta, tgo ñeœòn¼a b¬e Ÿimov Åepak œan Or³o Gi¿, UAM; bez 
pó³ (Z) Olsz Szcz; «wpó³»: pas to do obìëzaæ tak bes puú Tomaszkowo Olsz; na 
po³y (Z) Mr¹g Pisz, psn; 1. «prawie» Mr¹g i bl: O¿eni³em siê na po³y z p³aczem, 
Nie mam po³o¿yæ g³óweczki na czem psn, Kolb 533, na poúy ctery Miko³ajki Mr¹g; 
2. «czêœciowo; w znacznym stopniu» Pisz i bl: p¸ilñiºi to üokruçgúe, na poúy üokruç
gúe, púasºe D¹brówka Pisz, üoj bo tn stary na poúy spròôñaúy, ñe mam wo¾i na 
ñgo psn; 3. «w po³owie»: my to tu ñe¾im taºe úuskò, jò, täk jäkby te tlo na poúy 
tylo na jnm boku to byúa klapa, co mòk tak zaklapowaæ, co ñe wyleæaú Orzysz 
Pisz; na pó³ (Z + lit) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; 1. «czêœciowo, w znacz-
nym stopniu» OWMzach i bl: ôata to staro, drewñano, co œe na puú obolo N Wieœ 
Ostródzka, na pó³ nago myæ siê w œniegu musieli GazOlsz XV 268, gúuô, na puú 
gúuô £yna Nidz; 2. «prawie, niemal» W Nidz Mr¹g Pisz i bl: búam na puú zdeôúo 
Szestno Mr¹g, przed×m ci tê szkapê na pu darmo Tu³awki Olsz, KF; 3. «w po³owie» 
O Mr¹g Gi¿: Ìaœæista na pòú z g¾inò – ta œredño – a potem pš¬e pœ×sek – nojgoršo 
Ÿe‹o, noj¾iôšo Paw³owo O, ta mazurska gatºa to jes na pu po ñeñecku, na pu po 
polsku Mazuchówka Gi¿; 4. «po po³owie»: zap³aciwa na pu Tu³awki Olsz, KF; 
5. «do po³owy»: ºitel to je tak na pòú oblec Szmygwa³d D O; w pó³ (Z + lit) W, psn; 
1. «po (jako okreœlenie granicy przestrzennej)» W i bl: w pu osie [= po same osie] 
W, SWarm 128, buúa íuš fpu kolana bŸ×ú× Butryny Olsz, Stef JPW 33; 2. «do (jako 
okreœlenie granicy czasowej)» W: mneli mu ³odpoziedaæ w pu trzy dni. Tak na trzeci 
dzieñ poszed³ jeden W, Stef OK 49.  AW, DK

pó³bawe³niany «o tkaninie: utkana w po³owie z bawe³ny» Wojnowo Mr¹g.  DK
w pó³biedê zob. w pó³biedê.
pó³bielony «wybielony czêœciowo, szarawy»: my m×my [part] elony, puúelony 

i cale aúy, trošºe šary, ÷ koloraô tys jes Wojnowo Mr¹g.  MGK
pó³braka; tylko pu-; «poprzeczka u nasady dyszla, czasem zakoñczona hakami 

do zawieszania orczyków» W, SWarm 128.  AW
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pó³brat (Z + lit) OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl; pu- lok. jw., po- Olsz; 1. «syn 
rodzeñstwa matki lub ojca» OWMzach Mr¹g Gi¿ Pisz i bl: pubrat, puœostra – ºedy ot 
œostruf ¬eæi Szyldak O, pubrat i puœostra to od wuja ¬eæi Rudziska Szcz; 2. «brat przy-
rodni» Tu³awki Olsz, KF.  KS

pó³but (Z) Olsz Gi¿ Pisz; pu- Olsz Pisz; 1. ogp Gi¿ Pisz: taºe to pubut, a ofte 
dúušse bòt, a ofte do kolan to skoÅñe Wejsuny Pisz; 2. «jednostka miary równa szeœciu 
calom»: jek kopa¾i rovy, to ‹eÅone byúy na but, a but ‹oú dvanoœæe co¾i, a šešæ co¾i 
to pubut GryŸliny Olsz.  AW, DK

pó³calowy (Z) Olsz Gi¿ Pisz E³k Olc; pu- Olsz Gi¿ Pisz; ogp: dúuto calove, puca-
love, æferæcalove Sucholaski Gi¿, Ìerwu na cale raôowa¾i, dwucalowe, tšcalowe, putora 
cala, pucalowe [deski] do šalunku pod deku÷ºe Zdory Pisz.  MGK

pó³calówka (Z) Szcz Gi¿ Pisz; pu- Szcz Pisz; «deska gruboœci pó³ cala»: desºi 
ôojove, jeglove – calufºi, pucalufºi i tšœiæferæufºi Hejdyk Pisz.  AW

pó³czwarta m n (Z) O Olsz Mr¹g, pó³czwarty f (Z + lit) W; pu- W Mr¹g; «trzy 
i pó³»: jakem byú puúèfarta lata [v Vestfa¾i] ftedy œe üoÅeñiú N Kaletka Olsz, œæana to 
üoœem lask, puc÷arta metra to œæana Ÿoúny Lipowo Mr¹g, jest tam roli na puczwarty 
w³óki W, Bar 67.  AW

pó³æ zob. po³æ.
Pó³domek; tylko pu-; «nazwa jeziora» Barczewo Olsz, Sien 277.  AW
pó³drabek, pó³drabka? (Z + lit + SWM II) OW; m W, zapisy nieroztrzygaj¹ce 

formy Nsg O Olsz; pu- OW; zwykle pl «boki wozu drabiniastego»: kúadò na fòre 
dròçk i konce pšiÅònzuíò provozem abo ketò do dolnô pudrapkòf Mokiny Olsz, Stef 
JPW 64; üü pl «wóz drabiniasty» W: pudr×pki sù gotowe, moÅeva íeôaæ na pole W, 
SWarm 129; por. pó³grabek.  AW

pó³dró¿ek (Z) OMzach, psn; pu- O Nidz, po- Nidz; «przestrzeñ po bokach dro-
gi, przydro¿e»: a g¬e ôo¼o, to taºi puúdruzek, kto ôce tak i¬e, kto ôce i¬e stecko M¹cice 
Szcz, tak ºele droèi jes podruzek, co œe uœon¬e na te murave Gardyny Nidz.  AW

pó³dziecko «?»: puú¬ecko [wœród odp. na pyt. z dzia³u „Stopnie pokrewieñstwa”] 
Butryny N Olsz.  AW

pó³dziesiêta; tylko pu-; «dziewiêæ i pó³»: puúusma, pu¬e‡enta, pu¬eœenta Dywity 
Olsz.  DK

pó³dziewiêta, pó³dziewiêty f; tylko pu-; «osiem i pó³»: puúusma, pu¬e‡enta, 
pu¬eœenta Dywity Olsz, Zajechali ³oni pudziezianty mnili psn IS XXX 107.  DK

pó³dziki; tylko pu-; «na wpó³ zdzicza³y»: pu dziki W, SWarm 128.  AW
pó³funtowy; tylko pu-; «wa¿¹cy pó³ funta» W, SWarm 129.  AW
pó³furek «po³owa ³adunku mieszcz¹cego siê na furce»: A za krótki czasek zaprzung 

ci jó w wózek, Pojecha³ do lasa, nak³ad drewk pó³furek psn IS DXCVII-XIX 70.  AW
pó³gard³o; tylko pu-; «o drugiej brodzie»: ôto túust, to mo pugardúo Lipowo 

Mr¹g.  DK
pó³gardyna (Z + SWMsd) Mr¹g i bl; «krótka firanka lub zas³onka do po³owy 

okna»: pòúgardiny Miko³ajki Mr¹g.  AW
pó³gardynka; tylko pu-; «zas³onka do po³owy okna»: pugardynki bl, SWMsd 56. 

  AW
pó³garnciu³ka «iloœæ czegoœ mieszcz¹ca siê w po³owie garnca»: Ojculecku, dajcie 

corke, Dam wam piwka po³garciu³kê psn, Kolb 508.  AW
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pó³garstek (Z) Resz Pisz; pu- lok. jw., -garzt- (w tym -gárzt-) Resz Pisz; «okreœlona 
porcja w³ókien lnu w toku obróbki»: te puúgaštºi poklepano, to w jenò gašæ sklepano 
Kwik Pisz, pugoštºi do teræ× œe bŸeÞe Bredynki Resz.  DK

pó³garœæ; tylko -garzæ; «okreœlona porcja w³ókien lnu w toku obróbki»: to potem 
te œtry i pòú gašæe [wymiêdlonego lnu] to dwa pòúgašæe w jednò zrob´òne i byúa jedna 
gašæ Kwik Pisz.  DK

pó³garzæ zob. pó³garœæ.
pó³garztek zob. pó³garstek.
pó³gburek; tylko pu-; «o biednym gospodarzu»: kelmer – taºi pugburek, co 

uÅñivovaú, to i zjat [odp. na pyt. kwest.] Rudziska Szcz.  UDK
pó³gêbek; tylko pug¹b-; pó³gêbkiem «o typowym dla okreœlonej gwary sposobie 

wymawiania: niezbyt szeroko otwieraj¹c usta»: jak e muŸi caúo gambo, pugompkam 
to poúowa gamb Gutkowo Olsz.  DK

pó³glonek; tylko pu-; «po³owa kromki chleba»: puglonek to ºeda œe rozeÅñe do 
poúu÷ºi Purda Olsz.  DK

pó³g³os; tylko pu-; pó³g³osem ogp: szed sobzie steck¹ ji pug³osem podspsiewuw×³ 
Tu³awki Olsz, KF.  DK

pó³grabek (Z + lit + SDGW) W Szcz Mr¹g; pu- W Szcz; 1. «poprzeczna beleczka 
osadzona na grabisku» Olsz Mr¹g; 2. a) «bok wozu drabiniastego» W Szcz: pòúgrabek 
to kele voza, to ked zytn vòs je Kobu³ty Szcz; b) «jeden z dr¹gów boku wozu drabinia-
stego»: muœem zvalæ z voza, bo pugrabek œe zúamaú Kobu³ty Szcz.  AW, DK

pó³grzybek (Z + lit + PJPAN XLII) OW; pu- W; 1. «podgrzybek brunatny, 
Xerocomus badius» OW: gÅib rozmaite: gòjsk, pampky, Ÿelònk, proœñònk, koz×k, 
bÅoz×k, pugÅipk, mòrôle Gietrzwa³d Olsz; 2. «maœlak ziarnisty, Suillus granulatus» 
Dorotowo Olsz, PJPAN XLII s. 113; 3. «koŸlarz, grzyb jadalny»: pugÅipki ñe sò take 
smaène íek prave, ale tš da¼ò še zíešè Kaplityny Olsz, Stef JPW 58.  AW

pó³ka (SWM XII) Mr¹g Gi¿ Pisz E³k; «chustka na g³owê sk³adana na pó³ po 
przek¹tnej».  AW

pó³kareta; tylko pu-; «rodzaj powozu os³oniêtego do po³owy daszkiem»: 
maj¹tk×rz dzisi×j jech×³ na pukarecie do mnasta Tu³awki Olsz, KF.  AW

pó³karetek (Z) Szcz; tylko pu-; «pó³kareta»: [kareta] jest tak× zakrta, a ked tlo 
puú, to pukartek Szczytno.  DK

pó³kole «o powierzchni otaczaj¹cej coœ pó³koliœcie»: Pó³kolem Plusk s¹ pañstwo-
we lasy, A w nich dziczyzny du¿e zapasy psn IS XXVI 99.  DK

pó³kopek (Z + lit) Olsz Szcz, psn; «pewna liczba snopków lnu lub zbo¿a ze-
stawionych w okreœlony sposób»: Pójde jo zyzac pszeniczka w snopki Albo uk³adaæ 
¿yto w pó³kopki psn IS DXCII-II 50, f koÌe seŸ¬eœònt, puúkopek tš¬eœæi, a mndel ma 
pœntnaœæe Szczytno.  AW, DK

pó³korcze n, pó³korzec (Z) Olsz Nidz Wêg Pisz; n Olsz, m Olsz Wêg, zapisy 
nierozstrzygaj¹ce formy Nsg Nidz Pisz; pu- Olsz Nidz Wêg; «dawna jednostka miary 
objêtoœci; te¿: naczynie o pojemnoœci pó³ korca»: dva frtelºi byúo puúkoÅec, a dva 
pukorce to koÅec Kruklanki Wêg, pukorèe, a dwa to koÅec Butryny Olsz, co ¬eñ puú
korce, co ¬eñ muœe¾i zemleæ Bia³a Piska.  AW, DK

pó³korczyk (Z) Pisz E³k Olc; tylko pu-; «dawna jednostka miary objêtoœci lub 
wagi; naczynie o takiej pojemnoœci lub jego zawartoœæ»: u nas to pukorcik, u nas 
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[pu]korcik ñaú dwa wartºi Borawskie Olc, pukorcyk – pudúo, co fsypovaæ Ÿarno 
Ró¿yñsk Wk Pisz, a paropºi muœe¾i ‹arºe zboza zmñuúæ, pukorck, dopœero œ¾i na 
pole Orzysz Pisz.  AW

pó³koszek (Z + P + lit + SWM II, Kult MW RD) W; pu- W; 1. «górna czêœæ sañ 
wyjazdowych lub wozu» W: na tyô rëÑèkaô sò nasad, a na täm leÅy kašta abo pukošek, 
g¬e lu¬e œe¼ò [w saniach] Stawiguda Olsz, po³koszek by³ ³adnie korzonkamy wypleciony 
a siedzisko ze snopków s³omy zrobione i ³adn¹ dek¹ przykryte Dywity Olsz, P 4, 10; 
2. «rodzaj wozu paradnego» W, Kult MW 306.  AW

pó³koszulek (Z + lit + KMW 81) WMzach, psn; pu- W Nidz i bl; 1. «czêœæ stro-
ju mêskiego: zak³adany oddzielnie przód koszuli, zwykle wyjœciowej, sztywny gors 
z dopinanym ko³nierzem» W Szcz i bl: gejroºi do šlubu, pukošulºi, vesta Purda Olsz, 
Kiedy do d¿éwczyny, Pukoszulek prasowany, A jek we swém domu, Dobry i z sadzamy 
psn Stef I 105, n×jlepsa robota gurñicka najcyœæejsa robota, jak wyja¬e, to œe fejn umje, 
puükoœulek zapase M¹cice Szcz; 2. «o jasnej plamie sierœci lub upierzenia na przed-
niej czêœci tu³owia zwierz¹t» W Nidz: kuna ma aúy pukošulek Gady Olsz, jeskuúka, 
co sobŸe tak leÌi, èorna i aú pukoulek Bredynki Resz; 3. bot.: pukošulk – zwunk 
opkrenco dokoúa Butryny Olsz.  AW, DK

pó³krosienka (Z + SWM IV) Olsz Szcz; tylko pu-; «okreœlony typ warsztatu 
tkackiego bez ³awki dla tkacza»: pukroœenka to mñejœe, üofto to i üuœuñæ muk, a tak to 
úave apart postaŸuú Gady Olsz, pukroœenka bez œe¼eño Rumy Szcz.  AW

pó³krosna (Z) Olsz, SWM IV; «warsztat tkacki bez ³awki dla tkacza»: my mowa 
puúkrosna Wygoda Olsz.  MD

pó³kwaterek; tylko pu-; «zawartoœæ naczynia o objêtoœci ósmej czêœci litra»: 
ü Trzymay Go Bracie Damci Pukwaterek [podpis pod rysunkiem na starym kaflu ma-
zurskim] bl, Por J 51, 10, s. 30.  AW

pó³kwaterka; tylko pu-; «naczynie o objêtoœci ósmej czêœci litra lub jego 
zawartoœæ» W, SWarm 129.  AW

pó³literek; tylko pu-; «pó³ litra wódki»: mo¿ebym tak puliterek wypsili Tu³awki 
Olsz, KF.  AW

pó³litrowy (Z + lit) W Szcz; tylko pu-; ogp: ü z butuf to ja pot vylvaú pu¾itrovo 
[butelk¹] M¹cice Szcz.  AW

pó³litrówka; tylko pu-; «butelka pó³litrowa» W, SWarm 129.  AW
pó³lniany (SWM IV) O Nidz Pisz; «o p³ótnie: utkane z przêdzy lnianej i ba-

we³nianej».  DK
pó³³okciówka 1. «motowid³o d³ugie» Przezdziêk D Szcz, Fal PST III m. 58; 

2. «motowid³o krótkie z rozwidleniem» Przezdziêk D Szcz, Fal PST III m. 58. 
  AW

pó³³okietek «zwój przêdzy, motek z okreœlon¹ liczb¹ pasm» Próle Olsz.  AW
pó³metrowy (Z + lit) W Pisz, psn; pu- W; ogp: byúo zagro¼uno œtaôetañi, 

pòúmetrova séæ byúa zrob´una, co f te vaÅvo ptasna ñe súa Kwik Pisz.  BB
pó³miesiêczny; tylko pu-; ogp: pumñeœanèni W, SWarm 129.  AW
pó³nagi (lit) W; tylko pu-; ogp: czy ty siê nie wstydzisz tak× pu nag× chodziæ 

Tu³awki Olsz, KF.  AW
pó³nago; tylko pu-; ogp: pu nago posz³a na fest Tu³awki Olsz, KF.  AW
pó³niewódek zob. poniewódek?
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pó³noc (Z + P + lit) W Gi¿ i bl, psn; pu- W Gi¿; 1. «godzina dwunasta w nocy, 
te¿: œrodek nocy» W Gi¿ i bl: vrùæuú do domu dopœyru po punoci W, SWarm 129, 
o puúnocy straš i duôy ôo¼o Wipsowo Olsz; 2. «jedna z czterech stron œwiata, kieru-
nek geograficzny» W i bl: ºedy dÅewo stoi, to drzñ to jest üot morcizny, üot pòúnocy, 
bar¬ dr¼eñisty Rasz¹g Resz, ü od nowiu do æwierci to zachodzi³ na zachód do pó³noci 
[o ksiê¿ycu] Dajtki Olsz, Szyf AM s. 42.  AW

pó³nocek lit bl; pu-; «pó³noc».  DK
pó³nocny (SWM VI, Szyf AM, Kult MW AS) OMzach Wêg Gi¿ Pisz, psn; 

1. «zwi¹zany ze œrodkow¹ por¹ nocy, z pó³noc¹»: Jeruzalimnie ocuæ siê, Oto pó³nocny 
cas teraz psn IS I 154; 2. Gwiazda Pó³nocna OMzach Wêg Gi¿ Pisz zob. gwiazda 
w zn 1.  AW, DK

pó³obiadek «drugie œniadanie» Emilianowo O, SWMp 242.  AW
pó³okr¹g³y (Z + lit) Olsz Szcz Gi¿ Olc; ogp: som múoty do œlôtovaña Åelaza, puú

okroçgúe, okròçgúe i púasºe Kowale Oleckie, skšnka do opalu, kufer to byúa skšnka 
na ukos, ìeko puüokròçgúe Borawskie Olc, ³usi¹dziewa mo¿e przy tem pu³okr¹g³em 
stole Tu³awki Olsz, KF.  BB

pó³osma zob. pó³ósma.
pó³ostrów «pó³wysep» Sucholaski Gi¿.  AW
pó³ósma (Z) Olsz; -os-; «siedem i pó³»: puúüosma tyœunca Purda Olsz.  AW
pó³parciany (SWM IV) Mr¹g Gi¿ Olc; «o p³ótnie: utkane z przêdzy lnianej 

i bawe³nianej».  DK
pó³pasie (lit) Olsz; tylko pu-; «o zespole po³¹czonych ze sob¹ tratw stanowi¹cych 

po³owê tzw. pasa»: za œluzù znovu na pùpaœe spšaçgnù pospoúu øi koleíù íena za drugù 
púinù [o sp³awie drzewa] Ruœ Olsz, KN II 55.  AW, DK

pó³piêta (Z) Olsz Szcz Mr¹g Gi¿, psn; pu- Szcz Mr¹g Gi¿; «cztery i pó³»: [wóz] 
düo Åñif to je dúuèi œtry metr abo puúpœanta Pluski Olsz, ta vojna pupœinta roka Pasym 
Szcz.  AW

pó³piêtasta (Z + lit) Olsz; pu-; «czterysta piêædziesi¹t»: mašina koštuíe ¬iœ 
pupœantasta marek, a ¬iœ pupœantasta marek, to bi ñe zebr×ú f caúi fœi Naglady Olsz, 
Stef JPW 5.  DK

pó³p³ótno «rodzaj tkaniny bawe³niano-lnianej»: [tkaniny] puú weúñane, puú 
baweúñane; puúpúòtno Wojnowo Mr¹g.  MK

pó³po³ka (Z + SWM XII) O Szcz Mr¹g Pisz; pu- Szcz Mr¹g (w SWM uogól-
niona postaæ pó³po³ki); «po³a w zn 1»: sukman to taºi Åaºet co m× dúuèe pupoúºi 
Lipowiec Szcz.  AW

pó³roczny (Z + lit) W Gi¿; tylko pu-; ogp: m×wa dwa zrebki: jenego purocznego ji 
jenego putorarocznego Tu³awki Olsz, KF, t nawoz daúm na purocn kredt rolñikom 
Ryn Gi¿.  AW, DK

pó³sanki «rodzaj dwuczêœciowych sañ s³u¿¹cych do przewozu ciê¿arów, 
najczêœciej drzewa» Kajkowo O, SWM II s. 59.  AW

pó³sierota (Z) Resz Gi¿; ogp: ºed oæec üumar, to puúœerota Skop Gi¿.  AW
pó³siodma zob. pó³siódma.
pó³siostra (Z + lit) OW Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz; pu- lok. jw.; «córka rodzeñstwa 

matki lub ojca; te¿: siostra przyrodnia?»: moja puœostra – ot moj matk œostr curka 
Butryny Olsz, pubrat i puœostra to od wuja ¬eæi Rudziska Szcz.  AW, DK
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pó³siódma (Z + lit) Olsz; -sio-, tylko pu-; «szeœæ i pó³»: to darovaúo tak riôo 
puœodma roka Br¹swa³d Olsz, KN I 306.  AW

pó³skorzeniuszki; tylko pu-; hip «pó³skorznie»: skoÅñe, gamaše, puskoÅeñusºi 
i guma w ñiô búa Mr¹gowo.  AW, DK

pó³skorzenki; tylko pu-; «pó³skorznie» Zameczek Mr¹g.  AW
pó³skorzniak; tylko pu-; «but z krótk¹ cholewk¹»: puskoÅñok; to do robot by¾i, 

to ñe¾i ôolevy So³tmany Wêg.  AW
pó³skorznie; tylko pu-; «buty z krótkimi cholewkami»: puskoÅñe do robot 

So³tmany Wêg.  AW
pó³skrzynek (Z + MAGP) E³k Olc; pu- Olc; «czêœæ skrzyni, wydzielona prze-

groda»: puskšinek Kiliany Olc, MAGP VIII m. 400.  AW
pó³sukienko (Z + SWM IV) O Olsz M; pu- Szcz Gi¿ (w SWM uogólniona 

postaæ pó³sukienko); «pó³sukno»: pusuºenko, sukno ºedy z samej veúny Skorupki 
Gi¿.  AW, DK

pó³sukienkowy (SWM IV) O Olsz Nidz; przym. od pó³sukienko.  DK
pó³sukno (Z + SWM IV, Fal PST) OM; pu- Mwsch (w SWM uogólniona postaæ 

pó³sukno); «rodzaj tkaniny z we³ny o bawe³nianej lub lnianej osnowie»: z ìoúny to 
jest pusukno to na baveúñe, a ºedy ze scrnj ìoúny to sukno Orzysz Pisz, posta÷ ba-
weúna, a wontek Ÿoúna – to pusukno Mr¹gowo, pòsukno – posta÷ parana ze lnu 
a wuntek z joún Kalinowo E³k, z póúsukna to œe klejdy noŸencj vyrabŸaúo, abo kitle 
[…] Pòúsukno to byúo taºe æenºe, sykovne Snopki Pisz, SWM IV s. 160.  DK

pó³szeflik; tylko pu-; «rodzaj naczynia»: taºe dva pušef¾iºi to pukorce Gietrzwa³d 
Olsz.  AW, DK

pó³szor (Z + P + SWM II) Szcz Gi¿ Pisz; pu- Pisz (w SWM uogólniona postaæ 
pó³szory); «pó³szorek»: šle to pusory Góra Pisz, wydzieli bryczki lub karety, konie we 
srebnych puszorach Klon Szcz, P 5, 8.  AW, DK

pó³szorek (Z + SWM II) OMzach Mr¹g Pisz, Kult MW RD; pu- OMzach Mr¹g 
Pisz (w SWM uogólniona postaæ pó³szorki); «rodzaj uprzê¿y szorowej»: puœorki do ro-
boty, œla to samo ojæec muìiú Waplewo Nidz, pšerœi ot puœorka Wierzbowo Nidz.  AW

pó³szósta; tylko pu-; «piêæ i pó³»: pušusta, puœòdma, puúusma Dywity Olsz.  AW
pó³sztryfle «skarpetki»: zek¸en [= S»ckchen] – puúštr÷le b œe ñe¾i z mazurska 

nazwaæ Rybical Gi¿.  DK
pó³sztuczek (Z) Pisz; pu- Pisz; «okreœlona iloœæ zmotanej przêdzy»: stucka ma 

dva¬eœæa pasmòf, pustucek ¬eœeñæ – f paœñe œtr¬eœæi ñiæi Rostki Pisz.  AW
pó³œlepy «o cz³owieku: maj¹cy tylko jedno oko»: œlep, puúœlep [odp. na pyt. 

kwest.] Purda Olsz.  AW 
pó³tora (Z + P + lit) OWMzach Gi¿ Pisz Olc, psn, pó³torej, pó³tory (Z + 

lit) OW Mr¹g Pisz, psn; pó³tora m n OWMzach Gi¿ Pisz i bl, f W Pisz Olc, pó³torej 
f Olsz Mr¹g Pisz i bl, pó³tory m Olsz, f OW Mr¹g Pisz i bl; pu- OWMzach Mr¹g Gi¿ 
Pisz; «jeden i pó³; jedno i pó³; jedna i pó³»: súunko je putòra ‹iljona razy Ÿenkše 
jak œfat Wipsowo Olsz, do Berlina to trzeba po³tora dnia kolejom jechac Klon Szcz, 
P 5, 12, j× buúem putora lata star, to straæuúem mojego üojca Ryn Gi¿, putorej 
stšaúy na mtry Ko¿uchy Pisz, ôlb sobŸe upœeke, boôenek jeden to na putory ñe¬e¾i 
Purda Olsz, jak naºisa troôe, to f Ìecu po¾iæ i ben¬e fsa¼one i putora go¬iny i ôlep 
gotovy ib, kole ñevodu to bl æenÅarºi, co suÅeñ abo putori suÅña te kamñeñe bl 
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pšìonzane Dorotowo Olsz, SWM X s. 53, ü fraz jak pó³tora nieszczêœcia W zob. 
nieszczêœcie.  AW, DK

pó³toracalówka; tylko pu-; «deska gruboœci pó³tora cala»: c×lu÷ºi, tšæ÷eræu÷ºi, 
putoracalu÷ºi, a jek ma dwa cole, to juš jest bol Rudziska Szcz.  AW

pó³toraczny «o wozie: maj¹cy rozstaw kó³ pó³tora raza szerszy od normalnego» 
bl, Kult MW 303.  DK

pó³toragodzinny; tylko pu-; ogp W, SWarm 130.  AW
pó³torak (Z + lit + Fal PST) O Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; pu- lok. jw.; 

1. «zwój przêdzy z okreœlon¹ liczb¹ pasm» O Olsz Nidz Mr¹g Gi¿ i bl: a s tyô krackuf 
to búo tš motane teš na pasma, ale búo na putoroºi, a k×Åd putorok mñaú Ìntn×œæe 
pasmuf Olsztynek O, pšen¼a z okæu÷ to na osnowy, a oºetºi i putoraºi to te bedo elòne 
do wòntku Purda Olsz; 2. «moneta o wartoœci pó³tora grosza» bl: Mój koñ nieborak 
Trzy dni nic nie jod, Napase go, napoje go […] Za mój pótorak psn Sob 92; 3. «rodzaj 
wozu»: nas vus mazursºi putorak vunŸejsy od vasygo Ró¿yñsk Wk Pisz.  AW

pó³toramiesiêczny; tylko pu-; ogp W, SWarm 130.  AW
pó³toraroczny (lit) W; tylko pu-; ogp: na ziosnê zaprzêgniewa do rozwerku ju¿ tego 

putorarocznego zreb×ka Tu³awki Olsz, KF.  AW
pó³torasta (Z + P) Olsz Pisz; pu- lok. jw.; «sto piêædziesi¹t»: gospodarstwo bi³o 

po³torasta morgow GryŸliny Olsz, P 3, 6, ~ tu moÅe z putorasta lu¬i jest Dajtki Olsz.  AW
pó³toratraktowy «o budynku: maj¹cy wydzielon¹ ⅓ swojej szerokoœci na dodat-

kowe pomieszczenia» bl, Kult MW 130.  AW
pó³torej zob. pó³tora.
pó³tornica «rodzaj motowid³a»: wiêksze motowid³o nazywa³o siê pó³tornica 

i rachowa³o nici do 60 ciu G¹ski Olc, P 6, 1.  AW
pó³torówka; tylko pu-; «deska o gruboœci pó³tora cala»: tšæferæufºi, putorufºi, 

dvucalove do üoºen; na œiúa c×¾i ôto ôce Piwnice Wk Szcz.  AW
pó³tory zob. pó³tora.
pó³trojaczek; tylko pu-; hip «pó³trojak»: Jo ubogi nieborocek Mom w worecku 

putrojocek I chodoki z ¿abzi skory psn IS LXVIII 240.  AW
pó³trojak (lit) W; tylko pu-; «moneta o wartoœci 5 fenigów»: íigúi fpšòt paèek 

putroí×ka, a ter×s koštuíò tši troí×ki Naglady Olsz, Stef JPW 6.  AW
pó³trzecia (Z) O Olsz Pisz; pu- Olsz Pisz; «dwa i pó³»: a còrka pracuje v Olstñe 

v lazaræe za micoške juš putšeæa lata Radosty Olsz, UAM, mñe tš polsºe kobŸet 
wylecæ póútšeæa mñeœunca ñe mog¾i Orzysz Pisz.  AW

pó³we³na «pó³sukno» Napiwoda Nidz, SWM IV s. 161.  AW
pó³we³niany (Z + SWM IV) O Mr¹g; «o tkaninie: utkana w po³owie 

z we³ny».  AW
pó³wiatr ogp?: zòèel, un jes ts na ºiju taºem, z Ÿetrem ji¬e, s puúŸetrem Paprotki 

Gi¿.  KS
pó³wiek psn; «po³owa wieku, piêædziesi¹t lat»: w pó³wiek póŸniej, oczywista, 

nasta³ Hitler antychrysta psn IS XXVII 99.  KS
pó³w³óka «miara powierzchni gruntu»: vúoka to je seœ¬eœont morguf, a so i mñejse 

vúuºi, a pòúvúòka to tylo poúove Kobu³ty Szcz.  KS
pó³woza (SWM II) O; «jedna z dwóch czêœci wozu»; ü pó³woza przednia, tylna. 

  KS
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pó³wozie (Z + lit + SWM II) OWMzach i bl; pu- (w tym pó-) OWMzach; 1. «jed-
na z dwóch czêœci wozu» OWMzach i bl: œtïÑsºi, taºe ¾aºi Ÿelaza, to te puvoŸe œe ted 
ròvno æïÖgñe Szczytno, pšedne i tilne puvoÅe sò zúònèòne rozvòrkò Mokiny Olsz, Stef 
JPW 65; ü pó³wozie przednie, tylne; 2. «wózek na dwóch kó³kach» O Szcz: puwoŸe, to 
na dwuô koúkaô [odp. na pyt. kwest.] Lesiny M³ Szcz; 3. «dwuko³owa konstrukcja, na 
której wspiera siê grz¹dziel p³uga» Olsz Szcz: amerkany to ñe byl zrazu na kòúkaô, 
a potem zrobŸi¾i taºe pòúvoŸe, taºe dva kòúka, jene Ÿeçkse, a druèe mñejse Kobu³ty 
Szcz.  AW, KS

pó³wozik «wózek na dwóch kó³kach» Szczytno, SWM II s. 49.  AW
pó³wóz (Z + lit) O Nidz; tylko pu-; Gsg -a Nidz; «jedna z dwóch czêœci wozu»: 

pššœæeñ do puvoza [odp. na pyt. kwest.] Wiêckowo Nidz.  KS
pó³wózek (Z + SWM II, Kult MW RD) O Olsz E³k; pu- Olsz; 1. «wózek na dwóch 

kó³kach» O Olsz E³k; 2. «dwuko³owa konstrukcja, na której wspiera siê grz¹dziel 
p³uga»: amerkan bes puwuska, amerkan s puwuskam Gietrzwa³d Olsz.  AW, KS

pó³wózka «wózek na dwóch kó³kach» Opaleniec Szcz, SWM II s. 49.  AW
pó³z³otek (Z + lit) O Szcz; pu- O; «moneta o wartoœci po³owy z³otego»: Ìæ 

trojokuf – puú zúotgo, puzúotek Olsztynek O.  AW
pó³zmierzch lit bl, psn; w pó³zmierzchu «wieczorem (obj. Kolb)»: Bêde ja sie 

cichuchno œpiesza³a, O wpó³ zmierzchu bêde obiad mia³a psn, Kolb 148.  KS
pó³zmrok «zmierzch, pó³mrok»: pòúzmrok, æemñaso œe jus roi U¿ranki Gi¿.  AW
pó³¿ywy; tylko pu-; bez sprecyzowania znaczenia i bez cytatu W, SWarm 130.  AW
póœcian zob. poœcian.
póta «tak d³ugo jak, dopóki»: puta m×m œiúa, to bnde ôo¬iúa Pogorzel Wk 

Pisz.  AW
póty (Z) Mr¹g Pisz E³k; 1. «do tego czasu, dot¹d» Pisz E³k: przs. ¼ban puti vode 

noœi, aÅ œe üuôo urŸe Hejdyk Pisz; 2. «do tego miejsca, pot¹d»: w obŸat súoñce gÅeje; 
œiúa lu¬i œe boji ÷ struge wleœæ, ÷ struèe puty Krutyñ Mr¹g; por. wpóty.  AW

póŸdno zob. póŸno.
póŸniæ siê «o zegarku: pokazywaæ godzinê wczeœniejsz¹ ni¿ aktualna»: twój ze-

gierek siê póŸni Tu³awki Olsz, KF.  AW
póŸno (Z + P + lit) OWM, psn; po- Olsz Nidz, -Ÿd- Resz Gi¿, ý comp sup -éj, -ej 

O Olsz M i bl, -é O Olsz Nidz Mwsch, na- Olsz; 1. tylko comp «po up³ywie jakiegoœ 
czasu, potem» O Olsz M i bl: to fted dúugo dòruje, èm ¾istºi ot kartofluf bndo Åòúte, 
zÅoúkno, òñi vñdo, ale uš puŸñi Kajkowo O, UAM, aš doÌru pòŸñi o p×re l×t pšyœ¾i 
nauèyæele i wda¾i kœonšk – jena strona po polsku, druga po ñe‹jecku Gietrzwa³d Olsz, 
moja matka jeôa¾i, a puŸñej jak ‹je¾i ¬eæi, to šostra jeôaúa Kot Nidz, potam puŸñi 
buúem fcëÖgnenty do vojska, dva latam otsúuÅyú N Kaletka Olsz; 2. tylko w comp 
«dalej, w nastêpnej kolejnoœci, zw³aszcza przy wyliczaniu» O Olsz Nidz Mwsch: ÌeÅe 
w dre¾iôu a puŸñij na tym powúoka Skajboty Olsz, e sp¸eÅe, sp¸ra s Ìeršego, puÅñij 
e namdla te brudne ‹ejsca i prošºm e naspuje Nidzica, roscñä ôlp, a puŸñej bes 
noc stoji i ôo¬i Ryn Gi¿, œarny te maúe a puŸñi te duze to jelñe; koÞòú Ró¿yñsk Wk 
Pisz, pòÞñej ji fartuô, ji üunterok, kosula Ryn Gi¿; 3. «nie wczeœnie; pod wieczór lub 
o nocnej porze; te¿ o zbli¿aniu siê konkretnego terminu» O Olsz Szcz Mr¹g Gi¿ Pisz: 
jak ja ša z mojam menÅem brutkañiúam i w Olštñe byua wstawa ji cuèi ne š¾i, buúo juš 
puzno Butryny Olsz, us to búo mocno puzno, jek un do dòmu pššiset Szestno Mr¹g, 
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ü w pytaniu o godzinê jek puzno uš je? Pañi ma zygr? Tomaszkowo Olsz; 4. «pod 
koniec okreœlonego czasu lub tu¿ po nim» O Olsz Nidz Gi¿ Pisz E³k i bl: w Ÿeœeñi 
puzno Rostki Pisz, mašne skowaæ tšeba, draœowaæ tšeba jutro, m jesce ñe drasowa¾i 
ñic, doÌero zacñem – tu u naju troôe puŸñj Fr¹knowo Nidz, têskno mi za nim, kiedy 
czasem siê przytrafi, ¿e listkarz przyniesie „Mazura” o dzieñ póŸniej GazOlsz XXIX 
15; 5. «z opóŸnieniem; w ostatniej chwili» Gi¿ i bl: ale še puzno zbŸirota Rybical Gi¿; 
6. tylko w sup «najdalej»: napóŸni ³o psi¹ty musita byæ doma Tu³awki Olsz, KF; na 
póŸniej (P + lit) Olsz Szcz; «na kiedy indziej, na przysz³oœæ»: musiwa sobzie trochê 
³ostaziæ na póŸni Tu³awki Olsz, KF; za póŸno (Z + P + lit) OWMzach Pisz Go³d, 
psn; «po czasie, poniewczasie»: to ñi ‹e¾i lu¬i, za puzno zroi¾i, za puzno zaè¾i – to 
ñe skunè¾i tgo Kajkowo O, UAM, Niemcy go wo³ali, ale juz by³o za pozno, bo juz go 
polski strazak pograniczny zabra³ pod s¹m opekê Klon Szcz, P 5, 32.  DK

póŸny (Z + P + lit + SWM XI) OWMzach Gi¿ Pisz Olc i bl, psn; po- W, 
ý sup na- Gi¿, ý GLsg f -é W; 1. «dobiegaj¹cy koñca, koñcz¹cy siê» W Szcz i bl: 
wnet glandy band¹, ale ma³e jano, na póŸn¹ jesiañ wesele, na chtóre wáju wszystkich 
zaprászáwa ju¿ teráz W, Bar 105, ÷ puŸñejšm ‡eèoÅe zebraúa œe múo¬eš polska ze 
starj tradycji, aby ¬eæom pok×zaæ g‡azdora, œemla Purda Olsz; 2. a) tylko w comp 
«nastêpuj¹cy po poprzednich, kolejny» O Resz Gi¿ i bl: pazor to bú kowalsºe 
– sobŸe robŸone – i b¾i nazwane pazor, a ÷ puŸñejšiô lataô to zaèineúo, ñe bú 
taºe pryktyène jek o÷te Bredynki Resz, póŸniejsze pokolenia mazurskie bêd¹ p³aka³y 
i nas przeklina³y, je¿eli my im nie zachowamy naszych skarbów mowy i narodowoœci! 
GazOlsz XXIX 12; b) «maj¹cy miejsce, wykonywany pod koniec w³aœciwej pory» 
Gi¿: pòŸñejse œv ¾iœi doôòt pšprova¼o, bo òñi Ÿle pšeŸimujò Or³o Gi¿, UAM; 
3. «o niektórych roœlinach: dojrzewaj¹cy, kwitn¹cy lub wyrastaj¹cy (te¿: sadzony) 
po innych odmianach» O Olsz Mzach Pisz Olc: cukrowe Ÿiœñe, te puŸñejše k÷aœne to 
leœne Ÿiœñe Orzyny Szcz, te poŸñejse to peoñe, a te prentse to ijony Fr¹knowo Nidz, 
SWM XI s. 123, te póŸne kartofle wsadziwa dopsieru na pocz¹tku maja Tu³awki 
Olsz, KF; 4. tylko w comp «maj¹cy staæ siê kimœ w przysz³oœci, przysz³y»: pierw-
szem Redaktorem tego „Warmjaka” by³ ks. wykary Barczewski z Biskupca poŸniejszy 
Proboszcz w Brunswa³dzie Dywity Olsz, P 4, 36.  AW, DK



ERRATA DO TOMU I

1. Poprawki

Has³o Strona Wiersz Jest Powinno byæ

akord 116 13 od d. Olsz E³k Olsz Szcz Wêg E³k

akord 116 17 od d. Szcz E³k Szcz Wêg E³k

badaæ 143 2 od g. P 5, 35 P 5, 55

balsamina 147 13 od d. Mr¹g E³k Mr¹g Pisz E³k

becik 161 14 od g. Szcz Olc Szcz Pisz Olc

becik 161 15 od g. Szymany Szcz D¹brówka Pisz

I. bez 165 10 od d. psi Szcz psi Szcz Mr¹g i bl

biæ 175 22 od d. Olsz Gi¿ Pisz Olsz Mr¹g Gi¿ Pisz

blajfeder 187 17 od d. Olsz Szcz Gi¿ Olsz Gi¿ Pisz

b³yszczeæ 195 12 od g. b³yszczeæ
b³yszczeæ (Z + SWM X) W, 
psn;

b³yszczeæ 195 13 od g. b³yszcz¹cy
b³yszcz¹cy (SWM X) Resz, 
psn;

bogaty 200 3 od d. Olsztynek O Bartki Nidz

I. bok 202 19-20 od d. O Olsz M, psn, O Olsz M, lit bl, psn,

bosy 208 12 od d. Szymany Szcz D¹brówka Pisz

bosy 208 15od d. Olsz Szcz i bl Olsz Szcz Pisz i bl

bronowaæ 226 9 od g. Olsz,
Olsz, fut 1pl bêdziewa 
bronowaæ Olsz;

byæ 254 13 od d. Szcz Pisz O Szcz Pisz

byæ 258 17 od d. byæ piechot¹ «przybyæ pieszo»:
byæ piecht¹ «przybyæ pieszo» 
Nidz Mr¹g:

cylinder 367 2-3 od d. XCCVIII 54 LIV 198

czarny 374 15 od d. czarne piwo bl zob. piwo, usun¹æ

czerpaæ 382 11 od d. czerpi¹ Olsz czerpi¹ O Olsz

czerwony 384 3 od d. brzezak? w zn 1 brzezak? w zn 1a

czub 393 6 od d. M, lit bl; M, lit bl, Kult MW MP;

czub 393 4 od d. Pisz E³k: Pisz E³k i bl:

2. Uzupe³nienia

Strona po wierszu Uzupe³nienia

168 8 od g. bez pochyby zob. pochyba.

207 21 od d. borszuczek zob. porszuczek?

207 21 od d. borszuk zob. porszuk?



ERRATA DO TOMU II

1. Poprawki

Has³o Strona Wiersz Jest Powinno byæ

1. 2. 3. 4. 5.

daæ 11 18 od g. O Olsz M OWM

dar 19 7 od g. W Szcz, lit bl: W Szcz E³k, lit bl:

dar 19 8 od g. W Szcz i bl: W Szcz E³k i bl:

dar 19 20 od g bl: E³k i bl:

d³ugi 40 3 od g. d³uga poduszka bl d³uga poduszka O i bl

dno 43 13 od d. Weso³owo Szcz Weso³owo Pisz

dodaæ 58 14 od g. psn; psn; fut 1pl dodawa Olsz,

dojœæ 62 9 od d. Jab³onka Nidz; Jab³onka Nidz, ü fraz dojœæ 
do porz¹dku «uporaæ siê 
z czymœ, poradziæ sobie»: 
ñi moga s tam doøœæ do 
poùntka, bo fšistko mi tu 
pom×ít×úeœ W, SWarm 116;

dostaæ 84 22 od g. Olsz Mr¹g Olsz Nidz Mr¹g

dowidzieæ 94 12 od g. dowidzieæ «dobrze widzieæ» dowidzieæ (Z) Olsz Mr¹g; 
«dobrze widzieæ»

dupa 130 13-12 od d. [takie, co to] psu w dupê 
wsadziæ Mr¹g zob. wsadziæ 
w zn 1

usun¹æ

dychawica 144 17 od d. (Z + lit) (Z + P + lit)

dzieñ 162 21 od d. do dziœ dzieñ do dziœ dzieñ O Olc

dziesiêæ 164  17 od d. dziesiêcioma Olsz dziesiêcioma Olsz Nidz

dziwy 180 17-16 od d. ü fraz pok³adaæ dziwy Olsz 
zob. pok³adaæ;

usun¹æ

e 184 1 od g. e «wykrzyknik e (Z + lit) W; «wykrzyknik

*ferdauowaæ 206 18 od g. Cybulki Gi¿ Szczecinowo E³k

fitrola 213 13 od g. fitrola fitriola

folusz 220 11 od g. kavaú ot Çeva kavaú Çeva

gatry 250 4 od d. gatry «pi³y, tartaki» Sz¹bruk 
Olsz, JP LXVI 95.

usun¹æ

giskan 267 3 od g. Pisz E³k Olc; Pisz E³k Olc;

giskan 267 3 od g. wis- Pisz; wis- Pisz Olc;

g³adziczka 271 11 od d. (SDGW) sp O Olsz (Z + SDGW) sp O Olsz Szcz

godnie 288 20 od d. godnie «w³aœciwie godnie psn; «w³aœciwie

go³o 292 6 od d. Olsz Nidz Gi¿, lit bl, psn; 
przys³. od go³y: 1. w zn 1 Olsz 
Gi¿ i bl

Olsz Nidz Mr¹g Gi¿, lit bl, 
psn; przys³. od go³y: 1. w zn 1 
Olsz Mr¹g Gi¿ i bl



1. 2. 3. 4. 5.

gwiazda 346 15 od d. O Olsz Mzach Pisz Olc O Olsz Nidz Wêg Pisz Olc

gwiazda 346 15 od d. sp Szcz, sp Szcz i bl,

2. Uzupe³nienia

Strona po wierszu Uzupe³nienia

250 4 od d. gater (Z + lit) O Olsz Mr¹g; «pi³a tartaczna, tartak»: öntnaœæe ‹iåimetro÷ 
to je najtñejsa deska, to gater ñe ñe tñejšyx Miko³ajki Mr¹g. (Nm Gatter).

ERRATA DO TOMU III

1. Poprawki

Has³o Strona Wiersz Jest Powinno byæ

1. 2. 3. 4. 5.

halbka 9 16 od d. Resz; alb- Nidz; Resz E³k; alb- Nidz E³k;

haluga 10 22 od d. haluga zob. oluga. usun¹æ

hastychny 14 8-7 od d. œe oöeko œe ñe oöeko

hitlerowski 22 3 od g. itl- O itl- O Olsz

holuga 24 12 od g. holuga zob. oluga. usun¹æ

hukn¹æ 27 21 od d. Lud 90. Lud 90, tak jak on w´i¬aú a ‹aú taºi kulaœik 
to podñus lošèke añiby uknoñæ xæoú Kajkowo 
O.

interes 42 2 od d. Nidz Gi¿ Pisz Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz

interes 43 1 od g. jénteres O jénteres O Mr¹g

interes 43 1 od g. -u O -u O Mr¹g

interes 43 9 od g. Olsz Gi¿ Olsz Mr¹g Gi¿

inwentarz 44 4 od g. Ostróda Gietrzwa³d Olsz

istny 44 7 od d. istny «ten w³aœnie?» istny (Z) psn; 1. «ten w³aœnie?»

iœæ 46 22 od g. idŸ z Bogiem idŸ z (Panem) Bogiem

jastrz¹b 78 5 od d. bl, Npl bl, Isg jastrzêbiem bl, Npl

jeœæ 102 14 od g. jito z podm. jito (Z) Mr¹g Gi¿; z podm.

kalka 123 17 o d. Gi¿ Pisz; Gi¿ Pisz Olc;

kanciasto 131 18 od d. Strzelniki Pisz Or³owo Gi¿

karanie 142 18 od g. karanie forma karanie psn; forma

karba 142 9 od d. kavaú ot Çeva kavaú Çeva

kejla 169 10 od d. kejla « kejla (Z) Resz; «

kie 174 1 od g. je¿eli»: je¿eli» Olsz Gi¿:

kierzek 187 2 od g. Szczytno. Szczytno, ü to riba jeno to ñentus œe nazwo, 
to mo taºe ÷ sobŸe na wontrobŸe taºe pazurk, 
jak nalezæe b obúaöiú – tak ºešek z jėdny 
strun  z druèi strun Lipowo Mr¹g.



1. 2. 3. 4. 5.

kilof 190 13 od g. (Z + lit) (Z +P + lit)

klebanija 204 17 od d. klebanija klebania

korzec 288 7 od d. por. pó³korczyk, 
pó³korzec

por. pó³korczyk, pó³korcze

kowaæ 302 15 od g. W i bl W Szcz i bl

kozio³ 306 1 od d. sp Pisz E³k sp Olsz Pisz E³k

kracka 313 3 od g. pokreckuje pokrackuje

krawiec 321 4 od d. psn; Vsg psn; Dsg -owiu Olsz, Vsg

krwawiæ 345 13 od d. krwawiæ « krwawiæ psn; «

kulasik 379 5 od g. Mr¹gowo. Mr¹gowo; 5. «kulas w zn 1»: tak jak on 
w´i¬aú a ‹aú taºi kulaœik to podñus lošèke 
añiby uknoñæ xæoú Kajkowo O.

ERRATA DO TOMU IV

1. Poprawki

Has³o Strona Wiersz Jest Powinno byæ

1. 2. 3. 4. 5.

po le¿¹czku 35 21 od d. po le¿¹czku zob. po 
le¿¹czku.

po le¿¹cku zob. po le¿¹cku.

le¿eæ 37 15 od g. por. po le¿¹czku. por. po le¿¹cku.

³orda 78 11 od d. ³orda zob. horda ³orda, ³ordziæ zob. hord-.

maæ 89 15 od g. Stef III 14. Stef III 14; por. psiamaæ.

magazyn 90 7 od g. (Z) Nidz Gi¿ Olc; 
magacyn Nidz

(Z) O Nidz Gi¿ Olc; magacyn O Nidz

marynak 109 15 od g. marynak; Npl marynak (Z) O Olsz; Npl

mazurka 117 20 od g. Mazur»: przysz³y Mazur» W Gi¿: przysz³y

mieleæ 144 9 od g. 2sg mielesz Gi¿ 2sg mielesz Olsz Gi¿

mieleæ 144 15 od d. Stef JPW 10; mleæ Stef JPW 10, ü fraz mleæ ozorem «du¿o 
mówiæ»: te¿ bez ustanku mnielesz tem 
ozorem Tu³awki Olsz, KF; mleæ

mieszaæ 147 23 od g. mieszany (Z) Olsz 
Nidz Gi¿ Pisz

mieszany (Z) Olsz Nidz Wêg Gi¿ Pisz

mieszkaæ 148 16 od d. Olc, fut 1pl Olc, fut 2sg bêdziesz mieszka³ Szcz, 1pl

mieszkaæ 148 15 od d. bêdzieta mieszkaæ bl bêdzieta mieszkaæ Szcz

m³odo¿eñcy 164 13 od g. m³odo¿eñcy m³odo¿eñcy (Z) Pisz, psn; Npl -ce Pisz;

m³odziak 165 20 od d. D Wólka Resz; za 
m³odziaka

D Wólka Resz, û stary m³odziak 
«stary kawaler» bl, SWM VIII s. 29; za 
m³odziaka

móc 188 11 od g. mogli bl; mogli bl, moglibym Olsz;

najrzeæ siê 238 9 od d. (Z + lit) W (Z + lit) OW

naleŸæ 244 7 od d. W i bl; W i bl; wszystkie k¹ty ³obszuk×³em ji ni 
mogê ty bali n×leŸæ Tu³awki Olsz, KF;



1. 2. 3. 4. 5.

napisaæ 256 18 od d. praet 2pl praet 1pl napisalim Olsz, 2pl

napracowaæ siê 259 21 od d. W; praet 2pl W Nidz Mr¹g Gi¿ Pisz, psn; fut 1pl 
napracujem siê Pisz, praet 1pl my siê 
napracowali Mr¹g, 2pl

narzêdzie 268 18 od g. Pisz; ogp Pisz; Npl narzêdzi Pisz; ogp

nierad 322 19 od g. (Z + lit) Olsz, psn; (Z + lit) Olsz Mr¹g, psn;

nierówno 323 13 od g. Szcz: 2. Szcz: 2. «niejednakowo, ró¿nie, 
odmiennie» Nidz Gi¿: v Mazuraô fsscy 
ñeròvno gadajo Konopki Wk Gi¿; 3.

noga 344 14 od d. 194. 194; por. psianoga

nos 345 19 od d. zob. oblaæ w zn 1 zob. oblaæ w zn 1, piliæ swojego nosa W 
zob. piliæ,

2. Uzupe³nienia

Strona po wierszu Uzupe³nienia

251 3 od d. na odspód «pod spód»: talo bes reçkawu÷ na otsput to beñ¬e stañik 
Dziurdziewo Nidz.

257 10 od d. na p³az zob. p³az.

258 17 od g. na podwójkê zob. podwójka.

258 20 od g. na pogotowiu zob. pogotowie.

ERRATA DO TOMU V

1. Poprawki

Has³o Strona Wiersz Jest Powinno byæ

objechaæ 19 12 od d. psn. psn; 3. «jad¹c, zatrzymaæ sie kolejno  
w kilku miejscowoœciach»:

oblec siê 24 8 od g. Olc; Olc, cond 1sg bych siê oblok³a W;

ofiara 118 15 od d. psn; -er- W; psn; -chf- Nidz, -er- W;

ogoliæ 124 4 od g. OW Szcz Mr¹g Gi¿ 
E³k, psn;

OW Szcz Mr¹g Gi¿ E³k, psn; praet 1sg ja 
ogoli³a Szcz;

ojczysty 130 18 od d. ojczysty lit bl ojczysty (Z) Olsz, lit bl

okno 133 10 od d. por. pó³okno. usun¹æ

opatrzyæ 158 5 od g. W Pisz; W Gi¿ Pisz; 1. im. bier. w zn 2: ludnoœæ búa 
opatšòna Ryn Gi¿; 2.

2. Uzupe³nienia

Strona po wierszu Uzupe³nienia

171 22 oryna zob. georgina.




