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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„To innej nazwy nie ma i chyba nie było”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„Rybakówka jest to jest taki jeden domek i Zbójecka Góra takie 

wzniesienie nad Wartą”. 

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 

Respondent przytacza identyczną legendę jak  PMI_MCH_01 

„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 się potopiły.” 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

„Mam brata Andrzeja ale u nas w domu to się nie robiło, dzieci 

to jak mają to w szkole to swoje, to teraz już chyba wosku nie 



Katarzyny 

(Katarzynki) 

leją”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„Tradycyjnie się kupi Marcinkowskie rogale to tam żona moja 

teraz też robi ale takie z marmoladą”. 

3. Adwent „U nas to nie ma zwyczajów na adwent”. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Jest jakiś prezencik ale teraz jak już dzieci duże to już butów 

nie czyszczą”. 

5. Wigilia „Wigilię robimy wspólną, opłatkiem się dzielimy, dwanaście 

potraw albo więcej, jeździmy na Pasterkę , Raczej na gwiazdkę 

się czeka przed wieczerzą modlitwę mówimy, gospodarz domu 

to przemową rozpoczyna. Mamy rybionkę i barszcz i 

grzybową, karp, kapusta, ryba w galacie i pomidorach, śledzie, 

pierogi.” 

Respondent Wigilię spędza również w gronie respondentów 

PMI_MCH_01. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Respondent spędza w gronie rodzinnym. Nie zdarza się 

informatorowi wyjeżdżać na święta chyba, że do rodziny. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

Respondent wspomina zwyczaj wynoszenia bram jako forma 

żartów, twierdzi, że teraz jest już za mało młodych ludzi 

chętnych do tego typu psikusów. 

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 „U nas nie ma zwyczaju”. 

Respondent nie zna tradycji zapalania świecy podczas ostrej 

burzy. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„My to idziemy na jakieś zabawy w tym karnawale, żona to na 

Tłusty Czwartek to takie oponki teraz piecze”. 

Respondent uczęszcza na zabawy karnawałowe nie są to jednak 

organizowane zabawy w świetlicy wiejskiej bardziej można to 

traktować jako spotkania towarzyskie. Niestety respondent nie 

potrafił  podać choćby najważniejszego składnika Oponki. 

12. Topienie Marzanny „Moje dzieci raczej nie tylko w szkole”. 



13. Środa Popielcowa „Ja to już nie pamiętam” 

Respondent zna zwyczaj wieszania woreczków z popiołem, 

dzisiaj nie jest on już jednak kultywowany. Respondent wraz z 

rodziną uczestniczy we mszy św. podczas której odbywa się 

charakterystyczne posypywanie głowy popiołem. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Idziemy ale to już kupujemy taką gotową co są i później 

zostaje dosyć długo”. 

16. Triduum Paschalne „Boże rany ale jak pamiętam”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„W Wielką Sobotę dzieci przygotowywały gniazdka dla 

Zajączka ale teraz są już za duże, idą do Święconki, najczęściej 

teraz najmłodsza, ksiądz kiedyś święcił przy sklepie a teraz jak 

jest już nowa świetlica to będzie przy świetlicy.” 

 Koszyczki zawsze są zapełnione ,sól, pieprz, jajko, kiełbasa, 

babka, baranek z masła,  Wielkanoc respondent  z rodziną  

dzielą się poświęconymi produktami. W  domu respondenta 

tradycja robienia pisanek już zanikła. Wspomina kultywowanie 

tej tradycji ze względu na dzieci, dzisiaj dzieci są już dorosłe. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„U nas to tam jeszcze trochę się powygłupiają”. 

19. Zielone Świątki Nie ma tradycji. Respondent kojarzy rodzinny dom gdzie 

przyozdabiało się brzozą i tatarakiem. Dzisiaj już nie 

kultywuje. 

20. Boże Ciało Odbywa się procesja w Międzychodzie, jest to jedyna tradycja 

kultywowana przez respondenta. Informator zna zwyczaj 

zabierania gałązki z głównego ołtarza lecz nie kultywuje go. 

21. św. Jana Brak tradycji. 

22. MB Zielnej „U mnie nie ma raczej tradycji pójścia z wiankami do 

Kościoła”. 

23. MB Siewnej Nie ma tradycji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Na cmentarz ja to jadę do Międzychodu objeżdżamy później 

Kwilcz, Sieraków kwiaty, wieńce kupujemy. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

Brak informacji. 



(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „U nas to nic raczej”. 

2. Ślub i wesele „Pól teram ale już wygasa, nie ma tego tłuczenia szkła”. 

3. Śmierć i pogrzeb „To wieś się składa na wieniec i mszę”. 

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 mnie to tak chyba coś podobnego jak te rolady, albo też 

robimy te plyndze czyli placki ziemniaczane z cebulką jajkiem i 

mąką”. 

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) 

„Jest jeden Krzyż na rozwidleniu dróg jak tu się jedzie, 

ufundowany przez mieszkańców, poświęcony w październiku 

2013 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 Dzisiaj nie organizuje się. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Taki festyn dla Dzieci ja organizuje tylko posiłkuje się żeby tą 

część artystyczną gmina opłacała, to są gry zabawy ze straży 

przyjeżdżają jest dmuchany zamek”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


