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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Tu Góra jest jedna nie podzielona na żadne dzielnice”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„To gdzie były pola czyli Wiatrak, Dębina”. 

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 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Było lanie wosku jak dzieci były małe”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„Rogale babcia piekła dzisiaj pieczemy i kupujemy jak czas 

pozwoli”. 



3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Kiedyś nie obchodziliśmy, teraz jak dzieci są to czyszczą te 

buty”. 

5. Wigilia „ Sianko pod stołem, najczęściej dzieci ubierały dzień przed 

wigilią, dzieliliśmy się opłatkiem ze zwierzętami dawniej, 

kolęd raczej nie śpiewaliśmy, jak byliśmy mali to przychodzili 

źli gwiazdorzy i kazali mówić pacierz, ale też byli dobrzy 

Gwiazdorzy”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„O to w domu”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Dawniej to się chodziło na Sylwestra do Sierakowa, 

wystawiali bramy i robili jakieś różne psikusy to nie tylko 

bramy były wystawione, budy od psów na drzewach były, 

wozy poprzestawiane”. 

8. Trzech Króli  „Trochę chodzili kolędniki jak to mówią”. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej „Z Gromnicami szli do Kościoła”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„W karnawale to były organizowane zabawy i podkoziołek był 

tylko trwał do 24”. 

12. Topienie Marzanny „To raczej szkoła organizowała”. 

13. Środa Popielcowa „Do Kościoła no i te woreczki z popiołem przywieszaliśmy na 

psikusy takie”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Do Kościoła z palmami”. 

16. Triduum Paschalne „Boże rany biją barany – to było”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Ksiądz przyjeżdża święcić tutaj koszyczki, była jeszcze tak 

tradycja, że gospodarze ścigali się powozami z końmi od 

Kościoła po Rezurekcji, do koszyczka wkładaliśmy sól, pieprz, 

babkę, chleb, jajka, jak byliśmy dziećmi to robiliśmy pisanki, 

dzielimy się poświęconymi potrawami, zając przychodził i 

przychodzi cały czas”. 



18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Bardzo się laliśmy to nawet wiadrami”. 

19. Zielone Świątki „Z reguły przynosiliśmy tatarak i brzuski i to wkładaliśmy do 

wazonu”. 

20. Boże Ciało „Do Sierakowa na procesje, rodzice przynosili gałązkę”. 

21. św. Jana „Od pewnego czasu Sołtys organizuje puszczanie wianków u 

nas na jeziorze”. 

22. MB Zielnej „Zbierali różne zioła z pola czy z ogrodu i do Kościoła z tym 

szliśmy”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„To porządki na cmentarzu robimy no i później na tą Mszę, I 

wieczorem idziemy zawsze na spacer po cmentarzu”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Nie można kobiety w ciąży straszyć ponieważ jeżeli w strachu 

gdzieś się chwyci to dziecko w tym miejscu będzie miało 

znamię. Kobiecie w ciąży się nie odmawia”. 

2. Ślub i wesele „Pól teram błogosławieństwo rodziców przywitanie 

nowożeńców chlebem i solą”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Do trumny wkładało się książeczkę i różaniec, jeżeli matka 

umiera to żałobę nosi się rok czasu a jeżeli ojciec to chyba pół 

roku”. 

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 

„Pierapieczki – ugotowane ziemniaki miesza się z mąką i 

jajkiem i smaży się na tłuszczu i je się ze śmietanką. 

Kiszka ziemniaczana – w jelita od zwierząt uciera się ziemniaki 

i dodaje się kasze  i to zapieka się w piecu”. 

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) 

„Mamy dwie figurki, przy wjeździe od Sierakowa a druga w 

stronę Kurnatowic figura św. Floriana w trzech lipkach”. 

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 „Dożynek wiejskich już nie ma ale kiedyś były i wieńce się 

plotło”. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Dzień dziecka sołtys organizuje dla dzieciaków”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


