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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„O Jezus Maria tylko Mylin znam”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Brak informacji. 

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.” 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Zabawa ale ja jak tylko pamiętam to takich rzeczy nie było”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„To tylko rogale ta tradycja to jest”. 



3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„To dzieci buty czyszczą i zawsze tam jakiś mały prezent 

Mikołaj przyniesie najczęściej słodkie”. 

5. Wigilia „Choinkę ubieramy przeważnie tego samego dnia jak jest 

Wigilia. Sianko jest pod obrusem, jemioła jest ale przez cały 

rok nie wisi, opłatkiem się dzielimy, zupa rybna i tradycyjnie 

karp.” 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Rodzinnie spędzamy”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Wynoszą bramy i psikusy robią stóg siana postawią w bramie, 

kominy pozatykane, kiedyś drzwi wejściowe komuś 

zamurowali”. 

8. Trzech Króli  „Chodzą dzieciaki z tym, że jakiś czas było to mocno dużo 

chodzili”. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej „Do kościoła ale jak jest burza to już mało się pali”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„Podkoziołek i pączki się piecze”. 

12. Topienie Marzanny „To dzieci jak było przedszkole”. 

13. Środa Popielcowa „Kiedyś jak chodziłem do szkoły to wieszali te woreczki ale 

teraz zanikło”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „To do kościoła z palmami i ksiądz je poświęci”. 

16. Triduum Paschalne „Boże rany są”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Tradycyjnie jaja, szynka, to co było w święconce jest 

pokrojone na tylu ilu nas jest, ksiądz jeździ pod figury święci 

potrawy, jak dzieci były małe to robiły gniazdka dla zajączka, 

my tam trochę robimy”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Leją się jeszcze cały czas”. 



19. Zielone Świątki „Kiedyś się stroiło tatarakiem i brzozami na wjazdach teraz już 

mało”. 

20. Boże Ciało „U nas się zabierało gałązkę z ołtarza i do ogródka do kapusty”. 

21. św. Jana Brak informacji. 

22. MB Zielnej „Robią kobiety te bukiety i do kościoła na mszę i do 

poświęcenia idą”. 

23. MB Siewnej „Tylko do Kościoła”. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Do kościoła i na cmentarz ale dzień zaduszany to takie pół 

święto. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Jak dziecko nie ochrzczone to nie można z nim na dwór było 

wychodzić”. 

2. Ślub i wesele „Pól teram teraz jest tydzień przed weselem, muszą trzaskać na 

szczęście”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Kiedyś w domu i z domu szli prosto do kościoła jeszcze 

koniami, okna były zasłonięte to tak. 

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 

 

„W piątek jest zawsze post. Rumpuć czyli kapuśniak”. 



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) 

„Figurka Matki Bokiej z drzewa lipowego całą wojnę 

przetrwała bo taki Bartkowiak schował ją gdzieś i całą wojnę 

przetrwała na drodze na Chrzypsko. Po wojnie postawił ją stary 

Matura.” 

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 „To są gminne organizowane i każda wieś organizuje po kolei”. 

2. Dni gminy/wsi „Podkoziołek mamy i to wtedy jeżdżą wozem po nowożeńcach 

i jubilatach zabierają ich i jadą z nimi na sale na zabawę”. 

3. Lokalne festyny „Gwiazdor się przebiera i dzieciom równe paczki rozwozi to z 

Rady Sołeckiej jest organizowane”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


