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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„To nie wiem gdzieś się o uszy obiło, że Śródka bo między 

trzema jeziorami leżała”. 

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 

„Nie raczej nie znam.” 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Tu nie ma i ja kiedyś tak nie pamiętam żeby było”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„Jedynie kobity rogale pieką albo teraz to i już nawet kupne 

jemy”. 



3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Dzieciaki muszą buty wyczyścić”. 

5. Wigilia „No to choinkę ubieramy, teraz już wcześniej ale kiedyś w sam 

dzień wigilii mamy sztuczną bo w bloku od kaloryferów 

szybko opada, sianko pod obrusem jest, 12 potraw, barszcz, 

kompot z suszu, opłatkiem się dzielimy tak zupełnie 

tradycyjnie”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„To w domu raczej w drugie święto dopiero się gdzieś jedzie”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Kiedyś to się bramy wynosiło i psikusy różne robiło a teraz to 

w domu siedzimy”. 

8. Trzech Króli  „Tu nie chodzą”. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej „Do kościoła”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„Tu nie ma świetlicy więc tak nic nie ma ale pączki kobity 

pieką”. 

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa „To jedynie te woreczki z popiołem kiedyś w szkole 

robiliśmy”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Z palemką do Kościoła i później ona musi stać do następnej 

niedzieli”. 

16. Triduum Paschalne „To te boże rany ale teraz to się nie raz zapomni”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„No to dzieci szykowały gniazdka dla zajączka, ojciec albo 

matka coś tam uszykowali, dzielimy się święconką, jeździmy 

na rezurekcje. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Małe dzieci, dawniej to tak to wiadrami ze strumyka wodę się 

brało i wiadrami”. 



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 „To jest takie przysłowie wie na Matki Boskiej Zielnej każdy 

orzech ciemny. 

23. MB Siewnej „Tu nie ma”. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Na cmentarz i msza i to wszystko”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Czerwona kokardka musiała być w łóżeczku żeby nie 

zaczarowały bo to jak ta zakukła czy ta zakukła wtedy też się w 

czarcim żebrze kąpało”. 

2. Ślub i wesele „Pól teram ale teraz jest tydzień przed weselem i szkło trzaska 

się i tylko młoda para musiała to sprzątać”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Kiedyś z domu trumnę brali i jak zmarły leżał w domu to okna 

były pozasłaniane i lód się kładło żeby ciało nie puchło, jak z 

domu się trumnę wyprowadzało to nie wolno się było obrócić 

na dom”. 

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 

„Nawarka to ta zupa mleczna.” 



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) 

„Tu jest Krzyż na drodze na Chrzypsko ufundowany przez tego 

Niemca on się Zeigritz nazywał a później my z cmentarza jakiś 

krzyż przynieśli”. 

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 Brak informacji. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Dawniej to były rumel na to mówiliśmy a dzisiaj nie ma nic, 

świetlicy nie ma”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


