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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Znaczy się Ławica jest Ławicą tam innej nazwy nie było”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„Kiedyś podzielili ich na trzy dzielnice to był Podwórz, 

Folwark i Debrzno. Podwórz to były pegeery w ławicy, 

Folwark to jak na Chalin się jedzie a Debrzno to jak nad 

jezioro”. 

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 jeszcze za dawniejszych czasów się obchodziło jak był 

Klub Rolnika, dzisiaj tego nie ma ale dzisiaj Rada Sołecka z 

niektórymi rodzinami robią sobie takie wieczorki. Kiedyś 

laliśmy sobie wosk.” 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„Na Marcina to pieczemy rogale”. 



3. Adwent „My jak się rozpoczyna adwent to bierzemy sobie jakieś 

postanowienie, kiedyś wszyscy się spotykaliśmy u mamy i 

każdy klękał i mówił jakie postanowienie sobie przyrzeka.” 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Dzieci czyściły i czyszczą buty i wystawiają i czekają na 

prezencik”. 

5. Wigilia „Choinkę ubieraliśmy w dzień wigilii i zawsze cała rodzina 

przyjeżdża, potroszeczku ale 12 potraw jest, Gwiazdor 

przychodzi przynosi prezenty ale on też coś musi dostać, my 

jeździmy na pasterkę, dzielimy się opłatkiem, kiedyś 

dzieliliśmy się też opłatkiem ze zwierzętami i jeszcze dzielimy 

się z sąsiadami, kiedyś pod stołem mieliśmy siano ale nie aż tak 

dużo żeby cały snopek”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„W pierwszy dzień świąt zawsze jesteśmy w domu a w drugi 

jedziemy do rodziny”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Jak był Klub Rolnika to zawsze była jakaś zabawa i rodzinami 

się spotykaliśmy, każdy coś przygotował do zjedzenia, no i 

dzieciaki wystawiają bramy”. 

8. Trzech Króli  „Kiedyś chodzili przebrani, ale na dzień dzisiejszy to niema. 

Jeden chodził z grabiami jeden z kosą ale nie pamiętam co to 

oni byli przebrani. Piszemy też kredą na drzwiach, ja też kadzę 

pomieszczenia”. 

9. Kolędnicy „Kolędnicy to tak różnie na dzień dzisiejszy to jak im rok 

przypadnie, raz chodzą raz nie chodzą”. 

10. MB Gromnicznej „Kiedyś to rano jechaliśmy do kościoła a wieczorem szliśmy do 

figury. W czasie burzy zapalamy Gromnice”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„Za dawniejszych czasów to kilka imprez było i Podkoziołek 

był”. 

12. Topienie Marzanny „Kiedyś robiliśmy tą Marzannę i później ją topiliśmy”. 

13. Środa Popielcowa „Posypywaliśmy się popiołem i woreczki z popiołem 

zaczepialiśmy”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 



15. Niedziela Palmowa „Robiliśmy palmy i jechaliśmy do Kościoła. 

16. Triduum Paschalne „Boże rany taaaak”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Przyjeżdżał ksiądz święcić, teraz przyjeżdża do figury a kiedyś 

do mieszkania i wszyscy się zbierali z koszyczkami. Do 

święconki wkładamy szynkę, chlebek, jajko, kawałek babki, 

jakiegoś cukierka, sól, pieprz, kiełbasę, Na śniadanie dzielimy 

się wszystkim co poświęcone. Jeździmy na Rezurekcję, 

zajączek przynosi prezenty. Kiedyś robiłyśmy pisanki. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„śmingus dingus”. 

19. Zielone Świątki „Przystrajaliśmy domy brzózkami”. 

20. Boże Ciało „Przywozimy z procesji z Sierakowa gałązkę brzuski i do 

ogrodu wkładamy. 

21. św. Jana Brak informacji. 

22. MB Zielnej „Ja już nie pamiętam”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Przy figurze cały listopad palą się znicze i za zmarłych się 

wszyscy pomodlą”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

„Kiedyś też w tradycji było skubanie pierza, tylko kobiety się 

spotykały i skubały”. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Mówią, że jak chodzisz w ciąży to nikt cię nie może chwycić 

bo dziecko będzie miało znamię, jak wyjeżdża młoda z 

wózkiem to musi mieć czerwoną wstążkę tak w Ławicy 

mówili”. 

2. Ślub i wesele „Pól teram kiedyś był dzień przed, no i kiedyś był ten dzień 

panieński i chłopcy mieli ten kawalerski”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Za dawniejszych czasów obojętnie kto umarł to każdy musiał 

być zmarły odprowadzony do Figury, i przez te trzy dni jak 



zmarły leżał w domy to odmawiali różaniec przez te trzy dni, 

zasłaniali kiedyś lustra, okna, obrazy czymś jasnym”. 

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 

 

„Polewka to jeszcze do dzisiejszego dnia robimy i to jest zupa 

na maślance i ziemniaki smażone, no i czernina została do dnia 

dzisiejszego”. 

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 i Krzyż na Popowie. To jest Figura Matki Boskiej a 

Krzyż Św. Antoniego ale nie pamiętam jak powstały”. 

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 „Kiedyś były dożynki ale teraz nie ma”. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Teraz jest impreza na zakończenie lata, czy tam Dzień 

dziecka”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


