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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„W tej chwili nie wiem.” 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„To jest ulica kozia w Łężcach to jest przy sklepie, na początku 

Łężec jest Budyka, kiedyś tam gdzie ta aleja kasztanowa to 

było Wymysłowo, była Cegielnia w miejscu w którym kiedyś 

faktycznie była cegielnia”. 

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 

„Jest legenda jeśli chodzi o pałac i byłego właściciela, że 

pozostał wśród żywych jako zając albo czarny pies i od czasu 

do czasu ktoś go tam spostrzega.” 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

 

„Jak byliśmy młodsi to było wystawiane butów, lanie wosku, 

dzisiaj młodzież sobie robi dyskotekę.” 



2. św. Marcina/11 

listopada  

„Zawsze moja mama mówiła, że Marcin na białym koniu 

przyjedzie, te rogale musiały być” 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Do dzisiaj to pielęgnuje chociaż drobiazgi ale zawsze coś, jak 

byliśmy dzieciakami to Mikołaj był w butach”. 

5. Wigilia „U nas nikt nie usiadł do Wigilii nie wykąpany i nie ubrany 

elegancko, ze zwierzętami dzisiaj to Zbiniu się dzieli, trochę 

sianka tradycyjnie było, talerz pusty jest do dzisiaj, w tej chwili 

mam sztuczną choinkę ale stroik mam prawdziwy przynajmniej 

2-3 w domu muszą być. Musi być zupa rybna, kompot z suszu, 

makiełki”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Zawsze musiał być indyk w chlebnym piecu pieczony”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Kiedyś było wynoszenie bram, nawet kiedyś komuś wóz do 

rowu wepchnęli”. 

8. Trzech Króli  „Chodzą jeszcze ale już mniej”. 

9. kolędnicy „Nie ma”. 

10. MB Gromnicznej „Jak była burza to moja mama zapalała kiedyś Gromnicę, ja już 

tego nie robię”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„Teraz już nie, kiedyś robiliśmy podkoziołki do 24 tylko 

trwały”. 

12. Topienie Marzanny „Jak była szkoła to co roku było a teraz w Chrzypsku.” 

13. Środa Popielcowa „Woreczki wieszają do dzisiaj”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Palemki też robimy i idziemy do Kościoła”. 

16. Triduum Paschalne „Jak się przypomni to są Boże rany”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Zawsze z bratem w ogrodzie robiliśmy sobie gniazdka dla 

zajączka. Kiedyś zawsze musiała być babka drożdżowa i 

zawsze była pieczona albo w środę albo w czwartek później już 

nie. Teraz mam sąsiadkę młodą to ona idzie a tak to zawsze ja 



chodziłam i do figury przyjeżdża ksiądz. Na rezurekcję ludzie 

jeżdżą. Robi się jeszcze pisanki ale my w domu nie. Zawsze też 

musiała być goląka.” 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Jest, młodzież się polewa”. 

19. Zielone Świątki „Kiedyś tatarakiem i brzozami się przystawało ale my już nie”. 

20. Boże Ciało „To z ołtarza zabiera się gałązkę i do ogródka ją się wkładało”. 

21. św. Jana Brak informacji”. 

22. MB Zielnej „To się zbiera zboże, kwiaty i się robi taki bukiet i to się święci 

i do następnego tego to stoi”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Jedziemy na groby, kwiaty, znicze zapalamy.” 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Kiedyś jak dziecko się urodziło to nie można było wyjechać z 

tym dzieckiem na dwór do póki to dziecko nie było 

ochrzczone.” 

2. Ślub i wesele „Błogosławieństwo rodziców przed ślubem, pól teram tylko 

teraz jest tydzień wcześniej. Oczepiny na weselu to są takie gry 

i zabawy”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Odmawiany jest różaniec, był taki zwyczaj kiedyś, że ksiądz 

przyjeżdżał do nas do domu i poświęcił tego nieboszczyka i 

cała wioska szła aż do figurki i później ksiądz wsiadał w 

samochód a reszta ludzi szła pieszo za trumną do Lutomia.” 

4. Inne zjawiska „W Wigilię nie wolno było niczego pożyczać od innych i 

koniecznie od karpia musi zostać jedna łuska. Jak mama moja 

kiedyś kroiła chleb to najpierw robiła znak krzyża”. 



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 

„Biały barszcz takie kwasitko”. 

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.” 

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 „Tutaj się nie odbywają”. 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki „Nie są regularnie ale są organizowane, w stodole nasi rolnicy 

sobie zorganizowali”. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 



3. Lokalne festyny „Dzień Dziecka jest organizowany przez Radę Sołecką oraz na 

Gwiazdkę Paczki równe się daje”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


