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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Za Niemca był Deutschoff, a tak jest cały czas Białcz”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Brak informacji. 

Nazwy topograficzne 

(cieków wodnych, stawów, 

wzniesień, obszarów 

leśnych, toń wodnych, 

uroczysk) 

Brak informacji. 

Nazwy pojedynczych 

obiektów przyrody żywej i 

nieożywionej 

(pojedynczych drzew i 

głazów narzutowych) 

Brak informacji. 

Endonimy (nazwy własne 

grup lokalnych i 

regionalnych) 

Brak informacji. 

Egzonimy (nazwy 

zewnętrzne grup lokalnych 

i regionalnych) 

Brak informacji. 

II. Folklor dawny i inne zjawiska kulturowe 

Podania (opowieści) o 

wydarzeniach lokalnych 

„Tego to nie.” 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Andrzejki my nie obchodzili to teraz tu jest”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„Kiedyś też nie było tego święta to teraz weszło”. 



3. Adwent „To jest ten jakiś tam post”. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„My to kiedyś nie obchodziliśmy” 

5. Wigilia „To właśnie ja się za Gwiazdora przebierałem. Choinkę 

stroiliśmy w samą Wigilię, to my do teraz w worek kładziemy 

siano i ziarnka i to potem jest do zwierząt.” 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Brak informacji. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Bramy wystawialiśmy, to takie głupoty były, komin zatykali i 

dym szedł na dół nie do góry”. 

8. Trzech Króli  „To my chodziliśmy przebrani i zrobiliśmy sobie taką szopkę z 

żłóbkiem i my chodzili po wioskach i pieniądze zbieraliśmy, w 

domu to się kredą piszę i się wykadza wszystkie 

pomieszczenia”. 

9. kolędnicy „Nie ma”. 

10. MB Gromnicznej „nieraz jak jest burza to zapalamy świecę.” 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„To my nie chodzili tak”. 

12. Topienie Marzanny „Tu nie”. 

13. Środa Popielcowa „Wieszaliśmy kiedyś woreczki z popiołem”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „To zrywamy palmę i idziemy do kościoła no i palmę można 

jeść to jest dla zdrowia tego jednego kotka”. 

16. Triduum Paschalne „Na mszy to ksiądz mył mi nogi i to już taka tradycja”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„W domu to nas było dziesięciu to co my tam mogliśmy zrobić, 

pisanek też nie było, teraz to mi szykują jedzenie i jajka”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„To tam się leją”. 



19. Zielone Świątki „To nie było raczej”. 

20. Boże Ciało „Ja nosiłem przez 25 baldachim w Kościele nad Panem 

Jezusem”. 

21. św. Jana „To nie”. 

22. MB Zielnej „Kłosy ze żniw się daje kwiaty i do kościoła”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Co ja pamiętam to my kiedyś tak nie chodzili a teraz idziemy 

na cmentarz”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „W domu rodzili, innego nie pamiętam, Nie pożycza się jak jest 

małe dziecko”. 

2. Ślub i wesele „Kiedyś też były pól teramy i jeszcze większe psikusy były 

smołą bramy smarowali”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Jak nieboszczyk leżał kiedyś w domu to okna się zasłaniało, 

na piasku leżał i szklankę okowity czyli denaturatu”. 

4. Inne zjawiska „Jak zajdzie słońce to niczego nie sprzedajemy z gospodarstwa 

ani świni ani kury nic”. 

Zespoły i tradycje 

folklorystyczne, 

śpiewacze, muzyczne, w 

tym: przeglądy i festiwale 

oraz twórcy słowa 

 

Brak informacji. 

Tradycje kulinarne, w tym: 

produkt regionalny i 

lokalny, potrawy 

świąteczne, przepisy 

 

 

„Naworka zupa mleczna, polewka na maślance. Zemelka to się 

gotuje na wodzie chleba kostki chleba się rozgotowuje i się 

dodaje mleka i później można posłodzić”. 



III. Tradycje rękodzielnicze 

Tradycje wytwórczości 

rękodzielniczej, sztuki 

ludowej oraz artystów 

nieprofesjonalnych 

Brak informacji. 

IV. Przejawy religijności tradycyjnej 

1. Kapliczki i krzyże 

w miejscowości 

(okoliczności 

powstania, rok 

fundacji, 

fundatorzy) 

„Figura jest prawdopodobnie, że to Niemiec postawiał bo tam 

były obory i ten święty miał bronić tego tam. 

Krzyż jest tu we wsi, kto go ufundował nie wiem ale teraz już 

jest dwa razy nowy i to my go robiliśmy” 

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Brak informacji. 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 

Brak informacji. 

4. Miejsca kultu 

religijnego 

Brak informacji. 

5. Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 

Brak informacji. 

6. Lokalne odpusty Brak informacji. 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki „Są organizowane i najlepiej się udały w gminie”. 

2. Dni gminy/wsi „to nie wiem”. 

3. Lokalne festyny Brak informacji. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


