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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Śródka ponoć nazwa pochodzi bo leżała pośród trzech jezior”. 

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 nie znam.” 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„No tak kiedyś, kiedyś była taka tradycja z laniem wosku ale 

teraz zanika.” 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„Rogale kupimy i to wszystko kiedyś babcia albo mama 

piekła”. 



3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Kiedyś te prezenty w buty rodzice wkładali ale buty musiały 

być czyszczone”. 

5. Wigilia „To trochę rodzina przyjedzie, teraz jest sztuczna choinka 

kiedyś to ubieraliśmy w dniu wigilii, kiedyś to też snopki ze 

zbożem w domu stały.” 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„To w domu siedzimy”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„To kiedyś to sami sobie zrobiliśmy zabawa była, bramy 

wynosiliśmy”. 

8. Trzech Króli  „U nas to raczej nie”. 

9. kolędnicy „Raczej nie”. 

10. MB Gromnicznej „Jak jest burza to święcę się zapala”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„Pączki pieczemy ale podkoziołka raczej nie ma”. 

12. Topienie Marzanny „To w szkole tylko robią”. 

13. Środa Popielcowa „Takie woreczki z popiołem w szkole zaczepialiśmy”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Do kościoła i potem zostaje ale na cały rok ona nie 

wytrzyma”. 

16. Triduum Paschalne „Ścisły post, kiedyś były boże rany wtedy ojciec bił”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Poświęcenie potraw przy krzyżu do kościoła i to śniadanie, 

kiedyś malowali tam te jajka, zając był ale nie pamiętam jak to 

z gniazdkami było”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„leją się jeszcze funkcjonuje”. 

19. Zielone Świątki Brak informacji. 

20. Boże Ciało „Zabiera się gałązkę z ołtarza i wsadza się w kapustę w 

ogródku”. 



21. św. Jana Brak informacji. 

22. MB Zielnej „Dziewczyny niosą bukieciki do kościoła”. 

23. MB Siewnej „Nie ma”. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

Brak informacji. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Nie”. 

2. Ślub i wesele „Wesela było w domu, jedli w domu a potem chodzili na 

świetlice potańczyć i znowu na jedzenie wracali do domu”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Nieboszczyk leżał w domu, wynosili go przez okno różnie to 

bywało, korowód szedł pogrzebowy, do trumny się asparagus 

kładło i żadna gałązka nie mogła wystawać bo to znowu był 

jakiś przesąd”. 

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 

„Chleb z powidłami do tej nawarki musiał być”. 

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) 

„Na początku wsi od strony Chrzypska jest Krzyż był 

przyniesiony z cmentarza ufundował go właściciel tego 

dworku.” 

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 „Dzisiaj nie ma kiedyś jak były PGR- y”. 

2. Dni gminy/wsi „Tylko na Mikołajki robimy im paczki, dzieciom”. 

3. Lokalne festyny Brak informacji. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


