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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Z tego co ja wiem to tylko Tuchola”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„Mój mąż miał kiedyś łąki i mówił, że one są na Pusiu, no i 

takie określenia przy mostku, pod lasem. Tuchola dzieli się na 

Tuchola Główna no i Huby.” 

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) 

„Na podwórzu mamy lipę Sylwka”. 

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) 

„Lejemy wosk z córką, i na cieniach odczytujemy co tam 

wyszło”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„Pieczemy rogaliki z makiem a później jedziemy na cmentarz 

bo mamy dziadka Marcina”. 



3. Adwent „Zapalamy świece adwentową w oknie i wieszamy wieniec 

adwentowy”. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Dzieci dostają coś tam słodkiego do bucika”. 

5. Wigilia „Zjeżdża się cała rodzina, choinkę ubieram z córką, najpierw 

mąż ją przynosi i każdy ma choinkę w swoim pokoju, 

zawieszamy jemiołę, mamy 12 potraw i sianko pod obrusem, 

Gwiazdor przychodzi z prezentami, w Wigilię też chodzi 

Gwiazdor fundowany z Rady Sołeckiej i daje dzieciom paczki, 

jeździmy na pasterkę”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Zawsze robimy nadziewaną kaczkę z ciemnym sosem i 

pyzami i jesteśmy w gronie rodzinnym”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Najczęściej spędzamy w domu w gronie najbliższych 

znajomych”. 

8. Trzech Króli  „Idziemy do Kościoła, tutaj po wsi chodzą Trzej Królowie i 

śpiewają no i my piszemy na drzwiach kredą”. 

9. Kolędnicy „Nie zawsze nieraz przychodzili”. 

10. MB Gromnicznej „Do kościoła idziemy”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„Sylwestra organizują, w tłusty czwartek pieczemy pączki i 

świętujemy”. 

12. Topienie Marzanny „Topiliśmy marzannę nawet jak dzieci były małe, a marzannę 

robiliśmy ze słomy”. 

13. Środa Popielcowa „Tylko do Kościoła i woreczki kiedyś zawieszaliśmy”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „No to też robię z moją córką małą palemkę do poświęcenia z 

bibułki, z bukszpanu i później stoi do następnego roku”. 

16. Triduum Paschalne „Boże rany”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

„Do święconki najczęściej idzie córka z mężem moim a do 

koszyczka wkładamy babeczkę, mazurka, szykę, jajko, chlebek, 

jemy śniadanie wielkanocne, dzielimy się święconką, zając 



Wielkanocna zostawia w gniazdkach prezenciki”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„śmingus dingus do dzisiaj jest”. 

19. Zielone Świątki Brak informacji. 

20. Boże Ciało „Jedziemy na procesję do Sierakowa”. 

21. św. Jana „Jeżeli jest gdzieś w terenie puszczanie wianków to jedziemy”. 

22. MB Zielnej „Do kościoła z bukietem ziół i kwiatków”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„No to wiadomo jedziemy na cmentarz, przedtem sprzątamy 

groby, w dzień za duszny też jedziemy na cmentarz”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Kiedyś ktoś mi powiedział, że kobieta w ciąży nie może 

zakładać nogi na nogę ale nie wiem czemu i śmiałam się z tego, 

i że kobieta nie może patrzeć w ogień jak jest w ciąży ale ja 

tego nie przestrzegałam”. 

2. Ślub i wesele „Pól tera i wieczór panieński i wieczór kawalerski ale to był 

taki wieczór z koleżankami czy kolegami”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Jak ktoś ze wsi umiera to schodzą się na różaniec do tego 

domu. Zapala się gromnicę”. 

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 

„Ja robię czerninę z krwi kaczki a to jest przepis jeszcze od 

mojej mamy i zawsze na pierwszy dzień Bożego Narodzenia 

była kaczka i czernina i tak zostało, wyntbojtle to jeszcze moja 

teściowa robiła i to są takie ptysie”. 



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 Figura Matki Boskiej w Centrum wsi i co roku tam jest 

nabożeństwo majowe, jeden Krzyż pozostał jak była procesja 

Matki Boskiej Fatimskiej i my tu postawiliśmy krzyż i tak 

pozostał”. 

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 już nie ma, no i robimy wieniec 

na dożynki parafialne”. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Dzień Dziecka jest organizowany co roku, są gry na placu 

zabaw, konkursy z nagrodami”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


