
Góra_1 

Karta wywiadu etnograficznego 

 

Metryczka miejscowości 

Powiat międzychodzki  

Gmina Sieraków  

Miejscowość Góra PMI_SI_GR 

 

Metryczka wywiadu 

Data realizacji Brak informacji. Miejsce 

wykonania  

Dom informatora 

Czas trwania  1 godzina Forma i 

wielkość  

Respondentka nie 

zgodziła się na wykonanie 

nagrania. 

Przeprowadzający R.J. Komentarz  

 

Metryczka informatorów 

Kod Płeć 

(K/M) 

Wiek Funkcja społeczna Komentarz 

PMI_SI_GR_09 K 88 lat  Respondentka jest 

najstarszą osobą 

mieszkającą w Górze. 

     

     

 



 

Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

Respondent zna nazwy historyczne takie jak Borhiten – nazwa 

Góry po II wojnie Światowej, Góra – po I wojnie Światowej, 

oraz Góra – aktualna nazwa Góry. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Respondent zna podział wsi Góra na część centralną oraz Huby 

czyli część wsi sięgająca Przemyśla. Charakterystyczne nazwy 

podane przez respondenta to między innymi: 

-Górzany – ludzie pochodzący z Góry 

-Cholin – dawna nazwa wsi Chalin 

- Błota – bagna w ok. wioski 

- Kis – pola 

- j. Wydzno – jezioro. 

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, które łączą się  nierozerwalnie z laniem wosku oraz 

wyścigami butów. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

-Dzień św. Marcina czyli pieczenie rogali oraz wycinanie z 

dyni strasznych głów. 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

Brak informacji. 

5. Wigilia -Śpiewanie pastorałek adwentowych, przystrajanie choinki, 

układanie siana pod stołem,  przygotowanie 12 potraw, 

ważnym daniem były mokluski czyli bułka polana ciepłym 

makiem, dzielenie się opłatkiem oraz świątecznymi daniami 

również ze zwierzętami, Gwiazdor oraz Gwiazdka roznosili 

wcześniej upieczone pierniki dla najbiedniejszych dzieci  te 

obrzędy respondent zachowuje na Wigilię. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Brak informacji. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

Sylwester spędzony w gronie znajomych. 

8. Trzech Króli  Kadzenie wszystkich pomieszczeń. 

9. Kolędnicy Kolędowanie trzech Króli po wiosce. 

10. MB Gromnicznej Święcenie świecy Gromnicznej oraz odpędzanie nią chorób. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

Brak informacji. 

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa Środę Popielcową to wieszanie woreczków z popiołem, 

obowiązuje ścisły post. 

14. Śródpoście Brak informacji. 



15. Niedziela Palmowa Zwyczaj robienia palm z gryczpanu oraz bazi. 

16. Triduum Paschalne Boże rany. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

Święconka, Śniadanie Wielkanocne. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

śmingus dingus 

19. Zielone Świątki Na zielone świątki kiedyś respondent przystrajał wjazd 

brzóskami. 

20. Boże Ciało Brak informacji. 

21. św. Jana Puszczanie wianków na dzień św. Jana. 

22. MB Zielnej Zbieranie ziół na Matki Boskiej Zielnej. 

23. MB Siewnej Wianki na Matki Boskiej Siewnej, które miały chronić dom 

przed nieszczęściem tak jak Gromnica przed burzą. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

Uczestnictwo we Mszy Świętej za zmarłych w Dzień 

Wszystkich Świętych. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest Panna w ciąży nie mogła opuszczać swego domostwa przez 

cały okres ciąży. 

2. Ślub i wesele Ze ślubem wiąże się pól teram, błogosławieństwo rodziców a 

także witanie pary młodej chlebem i solą. 

3. Śmierć i pogrzeb Według respondenta tradycją było wkładanie świętych 

obrazków do trumny zmarłego, książeczki, różańca a także 

charakterystycznej rzeczy dla danej osoby na przykład 

grzebień, laska, latarka, kobiety w żałobie chodziły przez rok 

nosząc kapelusze z długimi czarnymi woalkami, mężczyźni 

wkładali czarna opaski na ramieniu. 



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 

Kruszmanka, naworka, Respondent zna przepisy od swoich 

rodziców. 

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) 

Figura Matki Boskiej powstała już przed I Wojną Światową 

znajdująca się na początku Góry od strony Sierakowa, Figura 

św. Floriana znajdująca się na początku Góry od strony 

Chalina. 

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 Dożynki wiejskie, Majówki z Dniem Dziecka. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


