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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„To tylko istniała zniemczona ta nazwa jak ja gdzieś 

wyczytałam”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„Heidki są i jest ta wioska Radusz co ją Niemcy zniszczyli”. 

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 raczej nie znam.” 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Robiliśmy Andrzejki parę lat z rzędu a ostatnie 3, 4 lata to nie 

było bo my akurat z mężem mieliśmy żałobę a to wiadomo jak 

się sołtys nie weźmie, no i to były takie wieczorki tam tylko te 

wróżby z butami i raz laliśmy wosk”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„No jeszcze do niedawna piekłam ale już w zeszłym rogu nie 

piekłam. 



3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Jak dzieci małe to było a teraz jak mam dorosłe to już mniej”. 

5. Wigilia „My mamy prawdziwą, potem stoi do trzech króli, nie raz tam 

liczę żeby było dwanaście ale to nie zawsze, talerz się stawia 

dla zbłąkanego ale to częściej przychodzi na wiosnę to tak dwa 

albo trzy razy mi się zdarzyło że jechał rowerem i czy jakiś 

chleb czy kanapki ale to po Wielkanocy, Pasterka jest w 

Kościele w Międzychodzie ale my tak raczej nie chodzimy. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Standardowo my z reguły jedziemy do domu męża”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Kiedyś jak byli młodsi to trochę wynosili, większość ludzi 

zabezpiecza te bramy”. 

8. Trzech Króli  „Nie tu nie chodzą, a teraz to z kościoła to się bierze kredę i 

pisze się na drzwiach”. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej „To nie ma”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

Brak informacji. 

12. Topienie Marzanny „We wsi nie ma, to w szkole było ale teraz się ekolodzy 

odezwali że nie wolno topić”. 

13. Środa Popielcowa „Ja już woreczków to nie pamiętam”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Palmy i do kościoła”. 

16. Triduum Paschalne „Boże rany to pamiętam ale ja już tak nie bardzo bo dzieciaki 

nie raz wcześniej wstają”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Rezurekcja zawsze była rano o 6 a w zeszłym roku była do 24, 

potem jemy śniadanko i dzielimy się święconką, święcenie 

potraw to u nas pod Krzyżem jest w sobotę rano ksiądz 

przyjeżdża, dzieci najczęściej idą z koszyczkiem z roku na rok 

jest coraz więcej ludzi bo tu dużo mają domki weekendowe. 



18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Trochę się leją ale kiedyś więcej bo młodzi się porozjeżdżali 

do Poznania”. 

19. Zielone Świątki „Przystrajało się”. 

20. Boże Ciało „Młodzi chodzą na procesję do Międzychodu i zabieramy tą 

gałązkę z ołtarza i to się stawia w ogrodzie lub w domu bo to 

żeby lepsze plony ma przysporzyć”. 

21. św. Jana Brak informacji. 

22. MB Zielnej „Na Zielnej to się jedzie do Kościoła to widzę że z bukietami 

ludzie ze wsi są u mnie to nie zostaje cały rok trochę stoi, 

później to się powinno spalić i to osobno i ten popiół osobno 

ale ja nie”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„To na cmentarz tak tradycyjnie i tu jest też grób nieznanego 

żołnierza to idę zapalić z mężem świeczkę. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Przyznam się że ja pierwsze dziecko kąpałam w czarcim 

żebrze i wodę wylewałam na drogę, no bo płakał i płakał, ja 

mówiłam żeby dziecko miało coś czerwonego założone, młodzi 

to w to nie wierzą a ja to tak praktykowałam, póki były małe 

nie ochrzczone”. 

2. Ślub i wesele „Teraz większość siedzi wie pani jak, teraz te pól teramy robią 

trzaskają to szkło tylko teraz nie robią dzień przed weselem 

tylko tydzień wcześniej. 

3. Śmierć i pogrzeb Brak informacji. 

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 

„Babcia bardzo dobrze czernine robiła  a ja już tego nie robie 

bo kiedyś to się hodowało więcej te gęsi a teraz już nie. 

Bigos uważany jako ta polska potrawa”. 

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 jest na rozstaju dróg to mieszkańcy sami, odnowiony to 

Pan Leder nie żyjący i Pan Fliś to były lata 80 albo 70. Grób 

nieznanego żołnierza w lesie na drodze do Międzychodu”. 

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 „Został jeden gospodarz i nie ma tutaj”. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny Brak informacji. 



4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


