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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Raczej nic nie funkcjonowało”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„Wielka Łąka to jest taka nasza nazwa bo to jest nad Wartą aż 

do lasu i rzeczywiście jest wielka i później jeszcze jest Okole to 

też przy Warcie łąka”. 

Nazwy topograficzne 

(cieków wodnych, stawów, 

wzniesień, obszarów 

leśnych, toń wodnych, 

uroczysk) 

„Szczególnych tam nazw to nie mają ludzie mówią tu są Bloki 

a tam jest Pałac, Rybakówka jest to taki jeden domek to 

Rybakówka na to mówią”. 

Nazwy pojedynczych 

obiektów przyrody żywej i 

nieożywionej 

(pojedynczych drzew i 

głazów narzutowych) 

„Jest jeden dąb to pomnik przyrody”. 

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 

„To tylko tutaj co o Zbójeckiej Górze, legenda jest taka co ten 

Krzyż co stoi tutaj jak się jedzie to tam kiedyś był dom i spały 

panny i wtedy jak to mówili Zbójnicy i że nie chciały tam z 

tymi zbójnikami współżyć to one uciekły i skoczyły do Warty z 

tej góry i to Zbójecka Góra.” 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Te Andrzejki kiedyś jak była świetlica to te andrzejki tam 

obchodzili, jak młodzi mieli to te wróżby tam sobie robili ale 

starsi już nie a wróżby to te z woskiem, butami ustawiali a jak 

robili te zabawy to robili te kotyliony i nigdy nie było tak żeby 



równo były przypięte tak żeby żonie i mężowi i później na 

zabawie trzeba się było szukać”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„To tam tylko tyle że się jedzie do miasta i te rogale się kupi, te 

tradycyjnie ale tu u nas na wioskach nie”. 

3. Adwent „Postanowienie na adwent to każdy indywidualnie”. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Na Mikołaja to tam babcia już wywija kiedyś wnuki czyściły a 

teraz to już nie”. 

5. Wigilia „Wigilię robimy wspólną , choinkę mamy sztuczną i stoi do 

Trzech Króli, opłatkiem się dzielimy, dwanaście potraw albo 

więcej, jeździmy na Pasterkę kiedyś to my pieszo chodziliśmy 

to ładnie było to tylu ludzi szło, Raczej na gwiazdkę się czeka 

przed wieczerzą modlitwę mówimy, gospodarz domu to 

przemową rozpoczyna. Mamy rybionkę i barszcz i grzybową, 

karp, kapusta, ryba w galarcie i pomidorach, śledzie, pierogi. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„W domu my tam nigdy nie wyjeżdżamy ani na Wielkanoc ani 

na wigilie. Kiedyś to indyka piekliśmy całego”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Kiedyś tak jak za starych czasów to jeszcze tak”. 

8. Trzech Króli  „Kiedyś chodziły dzieciaki i się przebierali a teraz już nie, jest 

tradycja pisania poświęconą kredą na drzwiach C+M+B”. 

9. Kolędnicy Brak tradycji. 

10. MB Gromnicznej „Kiedyś jak burza była to zapalaliśmy Gromnicę”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„My już teraz nie jak byliśmy młodzi to tak to tak było że w 

piątek byliśmy na zabawie i w sobotę znowu, Podkoziołek teraz 

to nie ma kiedyś było tak że we wtorek do 24 się bawiliśmy i 

potem o 24 się kończyło a teraz już nie ma tego, pączki 

kupujemy na Tłusty Czwartek a kiedyś jak piekłam to z 

marmoladą albo z powidłami, to się teraz nie opłaci grzebać jak 

porcję po 50 gr. rzucą.” 

12. Topienie Marzanny „Kiedyś było tak że dzieciaki w przedszkolu robiły tą marzannę 

później, tu przez całą wioskę przechodziły śpiewały później 

siadaliśmy na taką budę i trokarem jechaliśmy do miasta i w 

mieście rzucaliśmy i później szliśmy patrzeć czy tu już do nas 

przypłynęła”. 



13. Środa Popielcowa „To cały dzień kiedyś chodziłam z tym woreczkiem dzisiaj to 

tylko do Kościoła”. 

14. Śródpoście Brak tradycji. 

15. Niedziela Palmowa „Tylko tyle że się idzie do Kościoła palmy się poświęci u mnie 

jeszcze na szafie jest, później powinno się ją spalić”. 

16. Triduum Paschalne „To Boże rany były”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

Kiedyś ksiądz święcił koszyczki przed sklepem a teraz jak już 

będzie świetlica to w świetlicy, Rezurekcja jest w 

Międzychodzie w jednym Kościele rano a w drugim wieczorem 

a my to zależy jak idziemy bo to zależy jak jest tu w naszym 

kościele, nigdy tam do tego małego, dzielimy się całą 

święconką kiedyś jak dzieciaki były małe to malowaliśmy 

pisanki a teraz to już nie, zając kiedyś tak było że my tam 

chowali, ale to jak były małe a teraz jest do ręki zając bo one 

teraz już nie chcą tylko kasę. Jak małe dzieci robią w 

przedszkolu. Zawsze pieczemy szynkę. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Kiedyś to tak się lali, kiedyś to nawet po dachu latali żeby się 

polać”. 

19. Zielone Świątki „Kiedyś przystrajaliśmy tatarakiem i brzozą ale dzisiaj już nie”. 

20. Boże Ciało „Do kościoła na procesję jedziemy zabieramy tą gałązkę z 

ołtarza i wsadzamy na ogródek żeby lepsze plony były, albo do 

kwiatów się wsadza żeby kwiaty lepiej rosły, ołtarze ubierają 

mieszkańcy Międzychodu kto chce może dać pieniążki. Jak jest 

procesja na zakończenie oktawy Bożego Ciała to wtedy wioski 

ubierają i my mamy zawsze pierwszy ołtarz”. 

21. św. Jana „To już tam nie”. 

22. MB Zielnej „Kiedyś robiłam a teraz już nie bardzo mało osób ma w 

Kościele te wianki, ja robiłam z macierzanki, modraczki, 

kwiaty z czarnego bzu, chabry nie chabry i potem tak wisiał”. 

23. MB Siewnej Brak tradycji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„To każdy jedzie do swoich rodziców na groby i to jest 

wszystko, kwiaty i wieńce kupujemy, wieczorem też idziemy 

jeszcze na cmentarz a na Zaduszki jedziemy na cmentarz do 

Kwilcza”. 



25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Nie ma nic takiego”. 

2. Ślub i wesele „Pól teram ale już teraz nie ma teraz wprowadzili że tydzień 

wcześniej u nas nie ma już tego rzucania szkła teraz już w 

knajpach robią, błogosławieństwo rodziców przed ślubem to 

chyba jeszcze tak”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Cała wieś jak ktoś z wioski umrze to się składają na wiec i na 

mszę, i żałoba to ileś czasu chodzi się w tej czerni, pieniądze 

drobne się wkłada do kieszeni nieboszczykowi”. 

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 

„U nas to są tradycją to są rolady z wołowiny w środek jest 

boczek, ogórek, cebula nawet papryka jak jest i potem to w 

brytfance piekę”. 

„Mąkluski czyli te makiełki ale po poznańsku tu to mą kluski z 

bryłką i cukrem, makiem. 

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 Krzyż jak się jedzie na rozwidleniu ten teraz to był 

fundowany przez mieszkańców, niedawno mieliśmy 

poświęcenie w 2013 roku w październiku i msza była a tamten 

stary to nie wiemy kiedy był postawiony”. 



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 

„To raczej nie jak już to indywidualnie”. 

6. Lokalne odpusty Brak informacji. 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki „Dożynki kiedyś mieliśmy a teraz nie ma wieniec same 

plotłyśmy”. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Były festyny organizowane z pomocą Domu Kultury w 

Międzychodzie takie dla dzieci”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


