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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Od zawsze pamiętam, że były to Charcice”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„My tak mówimy, że tam jak na Jabłonowo to są łąki, są 

Huby”. 

Nazwy topograficzne 

(cieków wodnych, stawów, 

wzniesień, obszarów 

leśnych, toń wodnych, 

uroczysk) 

„Mamy strugę, one teraz mają swoje nazwy ale jak rodzice byli 

to zawsze mówiliśmy struga”. 

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 

„Nie znam nic takiego.” 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Kiedyś jak był Związek Młodzieży Wiejskiej to sobie 

organizowaliśmy tam te wróżby z butami i laliśmy wosk. Teraz 

to są tylko zabawy andrzejkowe.” 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„To rogale pieczemy”. 



3. Adwent „Mąż tu przywiózł zwyczaj zapalania kolejnej świeczki na 

takim wieńcu”. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„But zawsze trzeba było wyczyścić”. 

5. Wigilia „Sianko było i jest do dzisiaj pod obrusem teraz się wcześniej 

ubiera choinkę ale kiedyś w sam dzień wigilii, opłatkiem się 

dzielimy kiedyś też mama zanosiła do krów opłatek. Zupę 

rybną robiłam raz a tak to barszcz robimy na kolację”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„To w domu rodzinnie”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Teraz to nie wiem czy wynoszą a kiedyś to bardzo. Młodzież 

sobie organizuje Sylwestra”. 

8. Trzech Króli  „Chodzą tutaj nie zawsze ale chodzą i to wtedy dzieci, 

przebrani za trzech króli, kolędy śpiewają”. 

9. kolędnicy „Nie ma”. 

10. MB Gromnicznej „To z Gromnicą się idzie do kościoła jak byłam dzieckiem to 

jak burza była to się zapalało Gromnicę”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„My robimy taki bal karnawałowy z przebraniem się i to co 

roku”. 

12. Topienie Marzanny „Kiedyś było, była marzanna palona a później wrzucona do 

strugi”. 

13. Środa Popielcowa „W szkole podstawowej to pamiętam psikusy z tymi 

woreczkami z popiołem”, 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Idzie się z tymi Baśkami do kościoła i potem trzeba ją spalić”. 

16. Triduum Paschalne „Dzisiaj jak się przypomni to Boże Rany jeszcze są”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Malowało się jajka, wydmuszki robiło się . W wielką Sobotę 

robiliśmy gniazdka i następnego dnia się leciało czy zajączek 

coś przyniósł, ksiądz przyjeżdża do figury, dzielimy się całą 

święconką i szyneczką  i chlebem i wszystkim co w 

koszyczku”. 



18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Jeszcze jest ale już nie tak bardzo”. 

19. Zielone Świątki „Kiedyś w oknach się wystawiało taki tatarak i obrazy teraz już 

nie ma tego”. 

20. Boże Ciało „Jest procesja w Chrzypsku, z ołtarza zawsze kawałek gałązki 

się brało do domu i za obraz”. 

21. św. Jana Brak informacji. 

22. MB Zielnej „Z wiankami się idzie do Kościoła, zboże jakieś kwiatki i to 

potem zostaje na rok i trzeba spalić”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Standardowo do Kościoła i na cmentarz”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Zanim dziecko ochrzczą to musi być czerwona wstążeczka w 

wózku”. 

2. Ślub i wesele „Pól teram to są te zwyczaje zachowane teraz weszło nie dawno 

że robi się tydzień wcześniej”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Różaniec odmawiamy zanim nieboszczyk zostanie 

pochowany, do trumny wkłada się książeczkę, różaniec i jakąś 

ulubioną rzecz co należy do niego, lusterka się nie wkłada, mój 

brat zmarł na raka płuc bo tyle palił to mu papierosy 

włożyłam”. 

4. Inne zjawiska Brak informacji. 

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 

„Ajńtop to też taka zupa warzywna, na zupę owocową mówili 

breja”. 

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) 

„Jest figura Matki Boskiej przy sołtysie, została ufundowana 

przez tych którzy zostali wysiedleni, jak wrócili to ją 

ufundowali. No i mamy kaplice w pałacu a w pałacu jest teraz 

Zakład leczenia uzależnień.” 

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 

„Co roku jeździmy do Lichenia i Koło Gospodyń to 

organizuje”. 

6. Lokalne odpusty Brak informacji. 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki „Są tylko te gminne, gdzie się robi ten wieniec”. 

2. Dni gminy/wsi „Dzień dziecka jest organizowany razem z Kołem Gospodyń i 

Sołectwo organizuje i są gry i zabawy”. 

3. Lokalne festyny Brak informacji. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


