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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„W czasie wojny i przed wojną była Gora”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„Powiedzmy sobie, że przy jeziorze to jest w dołach, przy 

figurze, Huby, plaża przy jeziorze Wielkim nazywa się Bilnik”. 

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) 

„Tak obchodziliśmy w Kole Gospodyń, robiliśmy sobie 

wróżby, różne losowania mieliśmy, gry i zabawy, laliśmy wosk 

i stawialiśmy buty, mandarynka na głowę i slalom między 

butelkami”. 



2. św. Marcina/11 

listopada  

Brak informacji. 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Mikołaja obchodziliśmy, robiliśmy paczki z Koła Gospodyń 

dla wsi, jeździliśmy od domu do domu, w domu to czyściliśmy 

buty”. 

5. Wigilia „U mnie w domu jak byłam młoda to była wojna i po wojnie, 

później to ojciec przynosił cały snopek słomy i siano pod stół i 

później z tą słomą chodziliśmy do sadu i każde drzewo 

obwiązywaliśmy żeby nie zmarzło a z sianem to szliśmy do 

inwentarza, wyglądaliśmy pierwszej gwiazdki i dopiero 

zasiadaliśmy do wieczerzy, ubieraliśmy choinkę, nie zawsze 

było 12 potraw, śpiewaliśmy kolędy, chodziliśmy na pasterkę”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Rodzinne spędzaliśmy w domu”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Nowy rok to chodzili z życzeniami od domu do domu, kiedyś 

bardzo psocili wystawiali bramy, do komina napchali deski i 

coś tam jeszcze”. 

8. Trzech Króli  „Na trzech Króli organizowaliśmy Jasełka, pisaliśmy kredą po 

drzwiach C + M + B”. 

9. Kolędnicy „Kilka lat po wojnie kolędnicy chodzili byli poprzebierani za 

kominiarza, jakiegoś misia, śmierć i zbierali datki a później 

organizowano z tych datków zabawę”. 

10. MB Gromnicznej „Z Gromnicą do Kościoła no i w czasie burzy zapalano 

świece”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„W karnawale to były organizowane zabawy, bale 

przebierańców i podkoziołek trwał do 24 godziny”. 

12. Topienie Marzanny „To raczej szkoła organizowała”. 

13. Środa Popielcowa „Za plecami wieszaliśmy woreczki z popiołem”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Do Kościoła z palmą i jak z Kościoła wróciliśmy to każdego z 

domowników uderzano palmą”. 



16. Triduum Paschalne „Boże rany”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Przy stole Wielkanocnym z poświęconej palmy jadło się 

jednego baźka, Ksiądz święcił koszyczek w świetlicy w 

koszyczku masło, wędlina jajko, sól, pieprz i jakieś ciasto, w 

domu to robiliśmy pisanki malowali woskiem w cebuli, 

dzieliliśmy się święconką, zajączek przychodził i zwyczaj był 

taki, że gospodyni nie mogła pierwsza wstawać od stołu”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„To był lany poniedziałek to cały czas się leją wiadrami”. 

19. Zielone Świątki „Owszem dekorują tatarakiem i brzozą i brzozy wbijaliśmy 

przed domem no i za obrazem w domu i potem ten tatarak się 

kładło do łóżka żeby się pchły nie trzymały”. 

20. Boże Ciało „Do Sierakowa na procesje, urwanie gałązki brzuski i wtykanie 

w ogrodzie w zagonku kapusty żeby gąsienice nie zjadły”. 

21. św. Jana „Sołtys organizuje puszczanie wianków u nas na jeziorze ale to 

młodzież”. 

22. MB Zielnej „Z ziołami do Kościoła i jak to się wysuszyło to z tego robiło 

się herbatkę, napary np. na żołądek”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„To na grobach sprzątamy i chodzimy na tą mszę”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Kiedyś to coś tam było ale dzisiaj to już nie ma. 

2. Ślub i wesele „Pól teram i zatrzymywanie tych orszaków przez dzieci jak 

jechali na zabawę”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Wieczór przed pogrzebem wszyscy się zbierali i odmawiali 

Różanie, obrazki kładli do trumny, bo kiedyś kondukt szedł z 

domu, była stypa w domu nie tak jak teraz tak hucznie, 



powinno się chodzić w żałobie rok czasu, zasłaniali lustra albo 

wynosili z pokoju gdzie leżał zmarły”. 

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 

„Bardzo często robię zupę z dyni, przepis to mam od dawna 

kiedyś robiłam taki sos ze solonego śledzia, podsmażony śledź 

ale cały taki nie filety i doprawiony do smaku i wychodził taki 

dobry sos do ziemniaków”. 

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) 

„Tak figura św. Floriana od strony Kurnatowic to jest  

Strażaków, od strony Sierakowa to jest Figura Matki Boskie, tu 

gdzie dzisiaj jest ten Florian to była Figura Bożej Męki ale to 

zniszczyli Niemcy a tu przy Matki Boskiej to zawsze szły 

pogrzeby”. 

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 

„Wyjeżdżaliśmy do Lichenia albo do Rokitna i to organizowało 

Koło Gospodyń”. 

6. Lokalne odpusty 

 

Brak informacji. 



V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki „Wieńce kiedyś robiliśmy na wystawy i były dożynki gminne i 

wiejskie była zabawa i wręczanie wieńców”. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Dzień dziecka dzieci maszerują przez wieś z trąbkami i 

różnymi hałaśliwymi rzeczami, i zapraszają na swoją zabawę”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


