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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Tak trudno powiedzieć, z tym, że kiedyś były dwa Myliny”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„Mamy Golęcin, Kozi Rynek, Olendry to takie nazwy osiedli. 

Herberga to jak Niemcy jeszcze byli.” 

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 

„Nic nie słyszałem żeby coś było takiego.” 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Jak są chętni to jest zabawa.” „Za pannę się robiło i wosk się 

lało i buty się stawiało i karteczki się pisało”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„To tylko rogale w domu pieką”. 



3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Dzieciaki buty czyszczą”. 

5. Wigilia „Tradycyjnie po poznańsku. My ubieramy choinkę trochę 

wcześniej, sianko jest delikatnie pod obrusem, jemioła jest ale 

przez cały rok nie wisi bo przeszkadza, opłatkiem się dzielimy 

też ze zwierzętami, zupa jest rybna, u nas są i śledzie i 

makiełki, i może podam barszcz”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Rodzinnie”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Wynoszą bramy i psikusy robią stóg siana postawią w bramie, 

kominy pozatykane, kiedyś drzwi wejściowe komuś 

zamurowali”. 

8. Trzech Króli  „Chodzą dzieciaki poprzebierane”. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej „To do kościoła ja latam z Gromnicą jak jest burza”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„Podkoziołek i pączki pieczemy”. 

12. Topienie Marzanny „Było jak było przedszkole i to dzieci wtedy, struga coraz 

płytsza”. 

13. Środa Popielcowa „Kiedyś było wieszanie woreczków ale teraz nie ma”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Do kościoła z palmami i jak się wróci to mówili, że tego kotka 

jednego zjeść dla zdrowia i powinna stać do następnej 

niedzieli”. 

16. Triduum Paschalne „Boże rany są jak się nie zapomni”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Też tradycyjnie po poznańsku, jaja, szynka, to co było w 

święconce jest pokrojone na tylu ilu nas jest, ksiądz jeździ pod 

figury święci potrawy, jak dzieci były małe to robiły gniazdka 

dla zajączka, robimy pisanki i na szydełku i zając ze słomy jest 

także takich ozdób to jest dużo”. 



18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Leją się bardzo”. 

19. Zielone Świątki „Kiedyś się przystrajało brzozą i tatarakiem teraz już nie”. 

20. Boże Ciało „My tak trochę nie zabieramy ale ludzie zabierają i do ogródka 

żeby zające nie obgryzły kapusty”. 

21. św. Jana Brak informacji. 

22. MB Zielnej „To też te wianuszki robią i do kościoła i tak jak palma stoi cały 

rok”. 

23. MB Siewnej „Msza jest ale żeby zboże nosić to nie”. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Do kościoła i na cmentarz”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „U nas nie było tego raczej”. 

2. Ślub i wesele „Pól teram teraz jest tydzień przed weselem, muszą trzaskać na 

szczęście”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Kiedyś w domu leżeli, okna były zasłonięte i różaniec był, 

trumna stała na krzesłach i te krzesła się przewracało”. 

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 

 

„W piątek na śniadanie jaja, na obiad jaja, i na kolacje jaja, bo 

jest post”. 



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) 

„Jedna figura stoi jak stoi a jedną figurkę Matki Boskiej to my 

jako mieszkańcy ją przenieśliśmy i teraz to już budowali 

mieszkańcy.” 

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 „Teraz jest, że dożynki się odbywają gminne i jak przypadnie 

na wioskę ta robi”. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Podkoziołek od 1936 roku nie przerwanie zawsze dzień przed 

Środą popielcową  teraz robimy w sobotę, obwozimy 

nowożeńców jubilatów, którzy mają 25-lecie, 35-lecie, kiedyś 

żeśmy smolili, teraz robimy takie czapki mamy taką przyczepę 

i zabieramy mężów i obwozimy i potem jedziemy na salę i na 

wieczór jest zabawa”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, Domy 

Ludowe, Ośrodki 

Kultury) 

Brak informacji. 

 


