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Karta wywiadu etnograficznego 

 

Metryczka miejscowości 

Powiat międzychodzki  

Gmina Sieraków  

Miejscowość Marianowo PMI_SI_MR 

 

Metryczka wywiadu 

Data realizacji brak danych Miejsce 

wykonania  

Dom informatora 

Czas trwania  1 godzina Forma i 

wielkość  

Respondent nie zgodził 

się na nagranie wywiadu 

Przeprowadzający R.J. Komentarz  

 

Metryczka informatorów 

Kod Płeć 

(K/M) 

Wiek Funkcja społeczna Komentarz 

PMI_SI_MR_01 K brak 

danych 

  

     

     

 



 

Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

Respondent zna aktualną nazwę Marianowo oraz Cegliniec w 

latach okupacji a także przed II wojną Światową. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Charakterystyczne nazwy podane przez respondenta to między 

innymi: 

- Barańcza – stare koryto Warty, 

- Ajskaler – lodownia przy dzisiejszej szkółce leśnej. 

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 znam”. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

Andrzejki, które łączą się nierozerwalnie z laniem wosku. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

Pieczenie rogali. 



3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

Czyszczenie butów przez dzieci na dzień św. Mikołaja. 

5. Wigilia Przystrajanie choinki w sam dzień Wigilii,  wkładanie sianka 

pod obrus, 12 potraw, dzielenie się opłatkiem, Gwiazdor, 

pasterka te obrzędy respondent zachowuje na Wigilię. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Święta to w rozjazdach zawsze jest indyk i kiedyś to 

koniecznie zając był szykowany”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

Sylwester spędzony w gronie rodzinnym oraz składanie życzeń 

z sąsiadami a także „wystawianie bram”. 

8. Trzech Króli  Oznaczanie poświęconą kredą drzwi domu napisem c + m + b. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej Święcenie świecy Gromnicznej. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„W karnawale to co tydzień jest jakaś impreza w świetlicy, a 

dla wioski są dwie zabawy w karnawale”. 

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa Tradycja respondenta na Środę Popielcową to wieszanie 

woreczków z popiołem na plecach, 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, robienie pisanek,  

Rezurekcja, śmingus dingus, zajączek. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Oj jaka wariacja była wszystko pływało okna pootwierali i 

wiadrami lali”. 

19. Zielone Świątki Brak informacji. 

20. Boże Ciało Brak informacji. 



21. św. Jana Brak informacji. 

22. MB Zielnej Brak informacji. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

Uczestnictwo we Mszy Świętej za zmarłych w Dzień 

Wszystkich Świętych. Niestety nie wszystkie tradycje zostały 

zachowane jako żywe ale trwają w pamięci czekając na nowe 

życie. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest Kobieta w ciąży nie powinna trzymać dziecka do chrztu 

ponieważ któreś z dzieci umrze. 

2. Ślub i wesele Pól teram 

Wieczór panieński, 

Wieczór kawalerski. 

3. Śmierć i pogrzeb Nic nie powinno wystawać z trumny ponieważ nieboszczyk 

zabierze kogoś ze sobą. 

Do trumny zmarłego wkłada się rzeczy charakterystyczne dla 

zmarłej osoby. 

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 

Polewka- 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) 

Krzyż w centrum zbudowany ok. 1980 roku. 

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 Dawniej brano udział w dożynkach gminnych, w dzisiejszych 

czasach odbywa się impreza połączona z Dniem Dziecka. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny Odbywa się impreza połączona z Dniem Dziecka. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


