
Orle Wielkie_1 

Karta wywiadu etnograficznego 

 

Metryczka miejscowości 

Powiat międzychodzki  

Gmina Chrzypsko  

Miejscowość Orle Wielkie PMI_OW 

 

Metryczka wywiadu 

Data realizacji 30.08.2013 Miejsce 

wykonania  

Dom informatora 

Czas trwania  00:21:36 Forma i 

wielkość  

Plik Audio/MP3 

29,6 MB 

Przeprowadzający R.J. Komentarz  

 

Metryczka informatorów 

Kod Płeć 

(K/M) 

Wiek Funkcja społeczna Komentarz 

PMI_OW_01 M 64 lata sołtys  

     

     

 



 

Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Zawsze było Orle i nic innego nie wiem”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„Mamy Orle Huby, Orle Wieś, są łąki Kania i Biała góra”. 

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 

„Nikt nie przekazywał”. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Kiedyś dawno tak w domu jakieś wróżby były ale teraz to 

rzadko”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„Kobiety pieką rogale, zawsze mówili, że gęsi się zabija po św. 

Marcinie”. 



3. Adwent „Nie ma nic”. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„To jak w domu to dzieci już szykują żeby buty były 

wyczyszczone”. 

5. Wigilia „Kiedyś to sąsiedzi chodzili od domu do domu po kolacji a 

teraz to już nie. Dzisiaj to choinkę ubiera córka i wnuczki, 

kiedyś była prawdziwa a teraz mamy sztuczną i trzyma aż 

Ksiądz chodzi po kolędzie , zawsze jest danie uszykowane dla 

jakiegoś tam przybysza.” 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„W drugi to może się wyjedzie a pierwszy to się siedzi w 

domu”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Kiedyś to się chodziło do kuzynki do kuzyna, bramy wyniosą  

trzeba zabezpieczyć”. 

8. Trzech Króli  „Kredą święconą pisze się C+M+B, dymią do dzisiejszego dnia 

kadzidłem”. 

9. kolędnicy „Nie chodzą”. 

10. MB Gromnicznej „Jak jest burza to Gromnicę zapalają”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„U nas nie ma świetlicy to raczej nic nie ma tylko tłusty 

czwartek w domu się pączki piecze”. 

12. Topienie Marzanny „U nas nie, tylko w szkole, kiedyś tam za tych dobrych czasów 

to dwa razy może było”. 

13. Środa Popielcowa „Woreczki z popiołem kiedyś się wieszało ale tak nic”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Z palemką do Kościoła kiedyś tam się jadło tego jednego 

kotka teraz już nie bardzo. No i żona kładzie za ten obrazek i ta 

Gromniczna i Palma służy do czegoś tam”. 

16. Triduum Paschalne „To te posty trzeba no i do Kościoła”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Ksiądz przyjeżdża do kaplicy to idzie córa i wnuczki, pisanek 

to raczej nie malują , dzielimy się całą święconką, zajączek 

zawsze coś tam dzieciom przynosi w miarę możliwości, babcia 

jakieś skarpetki, w ogródku mają siano i tam zajączek 

przychodzi”. 



18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Młodzież trochę latają”. 

19. Zielone Świątki „Kiedyś to stroili ładnie teraz już tak nie”. 

20. Boże Ciało „To się szło na procesję, my jedziemy na procesje, łamią te 

gałązki i do ogródka”. 

21. św. Jana „Tu nie ma”. 

22. MB Zielnej „To do kościoła robimy te wianki”. 

23. MB Siewnej „To tak nie obchodzili”. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Jedziemy do Chrzypska a potem do Nojewa bo tam mamy 

groby”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „nie”. 

2. Ślub i wesele „Tradycyjnie pól teram kiedyś było dzień przed weselem a 

teraz już tydzień wcześniej, tylko teraz są huczniejsze”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Leżał nieboszczyk na piasku w domu, okna pozasłaniane, 

różaniec był odmawiany, żałoba teraz jeszcze funkcjonuje”. 

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 

 

„Nawarka to taka zupa mleczna, polewka też kiedyś była z 

pyrami na maślance”. 



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) 

„Kaplica nowa wybudowana za mojej kadencji, bo była stara 

wybudowana w 1918 roku jakiś Pan Kęsy to budował ale kto 

był fundatorem, jakiś dziedzic był. Jest Krzyż bo jest 

odbudowany a przedtem to też był z 1918 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 „Kiedyś za młodych czasów to dożynki rodzice organizowali 

na łące, teraz to już nie”. 

2. Dni gminy/wsi „Dzień dziecka było, gry i zabawy dla dzieci, konie przyjechały 

i takie małe motorki, w tym roku nie było bo nie ma 

pieniędzy”. 

3. Lokalne festyny Brak informacji. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


