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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Podobno nazwa ta wywozi się od Charczysk ale nie jestem 

pewien ale nie wiem jakie to znaczenie miało.”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„My mieszkamy na Morach, bo tutaj po sąsiedzku jest 

gospodarstwo i tam był bardzo zabagniony teren, tam z tyłu 

było za parkiem lub na łąkach 4 gospodarstwa, i później jest 

jeszcze gospodarstwo gdzie był stary cmentarz to to jest pod 

Borkiem”. 

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 

„Nic nie jest mi znane.” 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Nie nic w domu nie było, od czasu do czasu we wsi jest jakaś 

zabawa.” 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„To rogale pieczemy”. 



3. Adwent „Wieszamy wieniec na drzwiach”. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Są prezenty chowa się je w bukatach, buty muszą być 

wyczyszczone”. 

5. Wigilia „Zawsze przynoszę snopek zboża bo to ponoć taka oznaka 

dobrobytu, zawsze jest sianko, ze zwierzętami jeśli jest taki 

specjalny opłatek to idziemy do zwierzą, u nas jest zawsze 

barszcz, jest 12 potraw, zawsze jest prawdziwa choinka, 

ubieramy ją 23 grudnia wieczorem bo to jest dzień urodzin 

mojej córki i potem jeszcze obchodzimy urodziny. W wigilię 

zawsze przynoszę jemiołę, zdejmuję starą która wisi przez cały 

rok. U nas chodzi zawsze gwiazdor. Zawsze czytamy Pismo 

Św.” 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Pierwsze święto zawsze spędzamy w domu”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Wynosiło się bramy a teraz się młodym ludziom nie chce, gdy 

ja byłem młody to wynosiliśmy wszystkie bramy”. 

8. Trzech Króli  „Chodzą dzieciaki nie raz nawet pięciu trzech króli 

przychodziło”. 

9. kolędnicy „Nie ma”. 

10. MB Gromnicznej „Tylko ta świeca, którą się zabiera na mszę, jak jest burza to 

zapala się świecę”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„Pieczemy pączki”. 

12. Topienie Marzanny „Nasza córka chodzi z wnukami ale to tak ona sama nie 

zorganizowanie”. 

13. Środa Popielcowa „Kiedyś te woreczki były”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Idziemy na poświęcenie palmy, kiedyś się te mniejsze 

kuleczki zjadało ta zdrowia, nie raz zostaje przez cały rok a 

potem ją się spala”. 

16. Triduum Paschalne „U nas bije się dzieci na Boże rany. I przy tym się mówi na 

Boże rany biją barany”. 



17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Córka i wnuki idą do święconki, w koszyczku muszą być 

jajka, szyneczka, kiełbaska, sól, pieprz zawsze jakiś owoc 

najczęściej pomarańczko i chleb i zawsze coś słodkiego i 

zjadamy wszystko z koszyczka. Zawsze przed śniadaniem jest 

pacierz. Ta Niedziela po Wielkanocy czyli biała niedziela 

śniadanie musi być takie samo”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Jeszcze się leją”. 

19. Zielone Świątki „U nas takie święto trochę pomijane”. 

20. Boże Ciało „Stroimy okna i obowiązkowo z ołtarza trzeba wziąć gałązkę i 

w kapustę się wkłada żeby odstraszyć mszyce a one bardziej 

przyłażą”. 

21. św. Jana Brak informacji. 

22. MB Zielnej „Do kościoła idziemy niektórzy wianki robią”. 

23. MB Siewnej „Nie obchodzimy”. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Standardowo cmentarz i wieczorem idziemy na wieczorny 

spacer bo pięknie jest oświetlony ten cmentarz”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „U nas to nie ma raczej.” 

2. Ślub i wesele „Pól teram to funkcjonuje tutaj dość mocno, my mocno bijemy 

u nas się zbiera kilka worków szkła, my zawsze nosimy taki 

prezent, który się nikomu nie przydaje”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Moi dziadkowie to jeszcze leżeli w domu, tylko rodzina 

odmawiała różaniec nikt nie przychodził, zegar był 

zatrzymywany, żałoba funkcjonuje do dziś”. 

4. Inne zjawiska „Kiedyś podczas burzy nie wolno było nic robić ani jeść 

nawet”. 



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 

„U nas to kluski z pokrywki czyli sine. Z ziemniaków 

surowych jemy z boczkiem”. 

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 figurka, która powstała zaraz po wojnie ale została 

zbudowana z ograbienia pałacu, no i kaplica w której odbywają 

się Mszę.” 

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 jest wyjazd do Lichenia ale to nie jest zbyt długa 

tradycja”. 

6. Lokalne odpusty Brak informacji. 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki „Były jakiś czas dożynki teraz jest przerwa, są gminne”. 

2. Dni gminy/wsi „Zabawa karnawałowo połączona z balem przebierańców i to 

już jakiś 20 lat się odbywa. 

Dzień dziecka też jest co roku i odbywa się wtedy też balik dla 

dzieci” 



3. Lokalne festyny Brak informacji. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


