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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

Respondent zna tylko nazwę Góra. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„Tak każde pole inaczej się nazywa np. Wiatrak ponieważ tam 

stoi wiatrak, Gacki przy jeziorze Śremskim, Glinki, Błota, Łysa 

Góra, Brzyzna z drugiej strony jeziora Wielkiego”. 

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) 

„Za moich pamięci jako dziecko to robili w świetlicy, to buty 

układali tak do wyjścia, lali ten wosk, ale za moich czasów 

później to już nie było”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

Brak informacji. 



3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

Brak informacji. 

5. Wigilia „Za moich rodziców zawsze mieliśmy 12 dań, choinkę 

ubieraliśmy po wieczerzy, przychodził Gwiazdor, snopek owsa 

ojciec przynosił pod stół pod obrusem było sianko po 

wieczerzy ojciec szedł podzielić się opłatkiem ze zwierzętami, 

we wigilie ojciec szedł z kijem na drogę czereśni i każde 

drzewo bił żeby lepiej owocowało”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„W domu z rodziną”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Ja na sylwestra żadnym nie byłam, jeszcze teraz mi furtkę 

wystawą to sąsiedzi mi muszą szukać dawniej bardzo bronili”. 

8. Trzech Króli  „Kredą piszemy na drzwiach, kadzidłem kadzę mieszkanie”. 

9. Kolędnicy „Młodzi kiedyś chodzili ale mało”. 

10. MB Gromnicznej „Tylko do Kościoła, zapalamy świecę podczas burzy”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„Mięsopusty czyli Podkoziołek słomą młodzi byli obwiązani i 

chodzili, śpiewali, w chatach nabałaganili bo ta słoma im się 

trzepała”. 

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa „Do Kościoła, zawieszaliśmy woreczki z popiołem”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Do Kościoła robiliśmy palemki i jedną baźkę z poświęconej 

palmy trzeba zjeść to do dziś”. 

16. Triduum Paschalne „Do Kościoła, mama dała Boże rany”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„My pisanki robiliśmy w cebuli, dawniej chodziłam ja z 

koszyczkiem, do koszyka wkładam chleb, baranek z masła, sól, 

chrzan, kiełbaskę, ojciec dzielił jajkiem no i chlebek święcony, 

kawałek kiełbaski każdy dostał na talerzyk, zajączek 

przychodził”. 



18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Chaty całe pływały, tak się wodą lali”. 

19. Zielone Świątki „Dawniej szłam po tatarak i przyzdabiałam dom”. 

20. Boże Ciało „Na procesje do Sierakowa z ołtarza zabiera się gałązkę i utyka 

się w ogrodzie żeby robaki nie zjadły warzyw”. 

21. św. Jana „Dawniej jak szkoła rybacka była to oni puszczali wianki to my 

sobie tu oglądaliśmy”. 

22. MB Zielnej „To ja zbieram zioła i idę na te poświęcenie tych ziół i później 

na herbatę ziołową to mam”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Przygotowywanie grobów i później msza”. 

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 ale teraz to już zanika”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Dawniej to zmarły leżał w domu, kiedyś zasłaniali lustra, jak 

trumnę wynosili to krzesła do góry nogami przewracali, kiedyś 

szparagus kładli do trumny”. 

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 

Czernina – przygotowywana bez konkretnej okazji, potrawa z 

krwi kaczki lub gęsi z dodatkiem jabłek, śliwek. 

Karp w szarym sosie z piernika – potrawa przygotowywana na 

wieczerzę Wigilijną, piernik moczy się w wodzie dodaje się 

rodzynki i następnie łączy się to z podsmażoną rybą  



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 Św. Floriana jest i Matka Boska ale nie pamiętam 

kiedy go postawili”. 

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 tak,  robiliśmy wieńce i była zabawa”. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Teraz tak wprowadzili Dzień Dziecka i straż przyjedzie 

młodych łodzią przewiezie po jeziorze”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


