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Kod Płeć 

(K/M) 

Wiek Funkcja społeczna Komentarz 

PMI_SI_TCH_16 K 41 lat sołtys wsi Tuchola  

bez kodu M 87 lat  dziadek informatora, 

najstarszy mieszka-

niec wsi urodzony w 

1925 r., zamieszkały 

w Tucholi od 

urodzenia 

     

 



 

Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„W czasach okupacji Tuchonau a przed okupacją Tuchole”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„Tu mamy Tuchola Centrum i Tuchola Huby. Też mamy łąki 

które nazywają się NA PUSIU, KAMIONKA i to jest pole i 

łąka razem, no jeszcze są takie z racji położenia np. za lasem.” 

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 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Andrzejki robimy tylko w swoim gronie, spotykamy się na 

świetlicy. Kiedyś raczej też nie było”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„Każdy tradycyjnie tylko rogale w domu, kiedyś piekliśmy gęsi 

też na Marcina”. 



3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Dzieci czyszczą buty i czekają na Mikołaja”. 

5. Wigilia „Zawsze całą rodzina, opłatkiem się częstujemy, dzieci ubierają 

choinkę przed wigilią, te 12 dań musi być, nie raz kładziemy 

sianko pod obrus ale nie zawsze, kiedyś cały snopek siana się 

kładło pod stół i cały snopek zboża w kącie domu stał. Kiedyś 

też dzieliliśmy się opłatkiem ze zwierzętami i były takie 

specjalne kolorowe opłatki. Na pasterkę chodzimy, przychodzi 

Gwiazdor. We wsi z funduszu sołeckiego dzieciom robimy 

prezenty”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Do kościoła i rodzinie tylko, no i kaczka musi być”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„W gronie przyjaciół, kiedyś wystawiali bramy”. 

8. Trzech Króli  „To do kościoła się jechało, piszemy kredą na drzwiach ale 

teraz raczej już nie”. 

9. Kolędnicy „Raz kiedyś małe dzieci chodziły i zbierały cukierki”. 

10. MB Gromnicznej „Tylko do Kościoła i jak burza jest to zapalamy”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„Tylko takie spotkania sobie robimy, ale podkoziołka też nie 

robimy nie ma takiej tradycji”. 

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

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

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „No to z palmą do Kościoła do święcenia”. 

16. Triduum Paschalne „Boże rany ale nie raz się zapomni”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Ksiądz przyjeżdża i święci koszyczki w świetlicy no i 

wkładamy baranka z masełka i kiełbasa i szynka i jajko, dzieci 

robią gniazdka dla zajączka, pisanek nie robimy tylko barwimy 

jajka, jemy śniadanie wielkanocne i dzielimy się jajkiem”. 



18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„śmingus dingus do dzisiaj jest, dzieci latają z wiadrami”. 

19. Zielone Świątki „To się kiedyś brzózkami ubierało przy bramie i tym tatarakiem 

się zdobiło”. 

20. Boże Ciało „Jedziemy na procesję do Sierakowa i obowiązkowo trzeba 

przynieść parę gałązek brzózek do domu”. 

21. św. Jana „Jeszcze po wojnie troszkę było to dziewczyny trochę 

puszczały ale teraz już nie”. 

22. MB Zielnej „Do kościoła jedziemy, kiedyś robiliśmy wieńce z kwiatów 

polnych i ziół i jak wyschło to się je paliło”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Standardowo idziemy na groby do swoich rodzin i Msza św.” 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest Brak informacji. 

2. Ślub i wesele „Pól teram to tak to jeszcze jest”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Kiedyś trumna była w domu do pogrzebu”. 

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 

 

„Jak jest kaczka to jest czernina to bardzo stara tradycja odkąd 

pamiętam ale to tak bez okazji jak jest bicie kaczki to jest 

czarnina. Dodaje do tej krwi suszone śliwki i muszą być 

kluski”. 



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) 

„Tylko Figura Matki Boskiej tu w Centrum zbudowana w 1922 

albo 1923 roku przez mojego ojca pana Feliksa Sudoła a 

wyświęcał X. Roman Poprawski no i później Niemcy ją 

zniszczyli i została odbudowana później”. 

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Brak informacji. 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 

„Cmentarz ewangelicki ale on jest bardzo zarośnięty i 

zaniedbany”. 

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 „Jedynie Dzień Dziecka organizujemy, na placu zabaw mamy 

gry i konkursy i dzieci dostają słodycze no taka zabawa”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


