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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

Jedyna nazwa, którą respondentka zna to Radgoszcz. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Respondentka uważa, że we wsi nie funkcjonują nazwy 

regionalne. 

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 

Respondentka nie zna żadnej legendy na temat wsi bądź 

regionu, wspomina o książce w której historia wsi jest opisana 

niestety nie pamięta nazwy oraz autora. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Tu w tej świetlicy to młodzież się zbiera i tam ten wosk 

przelewają przez klucze i robią sobie zabawę ale to młodzież, 

my w domu to wyrośliśmy a nasze chłopaki się nie garną, u nas 

w domu rodzinnym w naszych czasach nie było tego zwyczaju 

to się nie robiło”. 



2. św. Marcina/11 

listopada  

„Tylko rogale to na Marcina, te rogale to są sławne wszędzie, 

kiedyś piekłam zawsze teraz kupuję”. 

3. Adwent „Wieniec czy coś tam nie ale mamy postanowienia że tam 

kawy nie pijemy czy w ogóle. U nas w kościele jak się zaczyna 

adwent jest ten wieniec i ta świeczka i jak ten jeden tydzień to 

się po jednej świeczce zapala”. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„No to jak były dzieci mniejsze to buty wystawialiśmy a teraz 

tylko to się małe podarunki daje bo już nie wierzą w Mikołaja, 

my mamy wnuczkę 27 lat toteż chętnie buty wystawia”. 

5. Wigilia „Zawsze jest dodatkowe nakrycie, może ktoś by się zjawił 

niespodziewanie albo dla zmarłego tak sobie zawsze mówimy, 

że nas odwiedzi, nie zawsze jest 12 potraw jak kasa pozwoli, 

ale postne potrawy zawsze ministranci przed kościołem 

sprzedają sianko żeby sobie zarobić, choinkę to wiadomo, 

dzielimy się opłatkiem, ksiądz po kolędzie chodzi w drugi 

dzień świąt to też go zawsze zatrzymany, choinka stoi do matki 

Boskiej Gromnicznej, resztki ze stołu to zawsze dzielimy i 

dajemy zwierzakom. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Brak informacji. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Zawsze wynosili bramy, u nas taka ciężka brama i zawsze 

musieliśmy szukać, a teraz organizują w tej Sali taki wieczorek, 

to jest taka składkowa zabawa później o 12 to życzenia każdy 

kto podejdzie to też przyjmą”. 

8. Trzech Króli  „Kiedyś dzieci chodziły przebrane ale teraz już nie ze dwa lata 

a tak chodzili i śpiewali i czekali żeby coś do kieszeni dostać 

poprzebierani byli za diabła za śmierć i za króla”. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej „Jak jest burza to zapalam”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„Na tłusty czwartek, moje pączki zawsze były najlepsze nie 

chwaląc się i zawsze wszystkie panie brały przepisy , kiedyś 

Koło Gospodyń Wiejskich to bardzo się spotykały i piekły, ale 

Podkoziołka to nie ma”  



Respondentka od kilku lat już nie piecze samodzielnie, niestety 

pamięta tylko, że swoje pączki nadziewała powidłami. 

12. Topienie Marzanny „Tu nie ma”. 

13. Środa Popielcowa „Zawsze jak poszłam uczyć dzieci to zawsze worek z popiołem 

się przynosiło na plecach a tak dzisiaj to idziemy do Kościoła 

głowę posypać popiołem”. 

Woreczki z popiołem zawieszane na szpileczkę była to forma 

psikusów. 

14. Śródpoście Nieznane. 

15. Niedziela Palmowa „Robimy palmy i idziemy do Kościoła ale tu w wiosce nie”. 

16. Triduum Paschalne Brak informacji. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Zając przychodził, dzisiaj kupujemy nalepki albo chłopaki 

malują na jeden kolor, tu do święconki idą chłopaki i ksiądz 

przyjeżdża do świetlicy, ja dużego koszyczka nie robię 

wkładam sól, pieprz, jajka, kiełbaskę, chlebek, kiedyś 

chodziliśmy na Rezurekcję jak była o 6 rano a teraz jak jest 

wieczorem to nie raz idziemy nie raz nie, zależy jak się 

czujemy, a teraz choćbyśmy nie szli na Rezurekcję to też 

robimy śniadanko i dzielimy się święconką”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Jeszcze się tu leją na Dyngusa”. 

19. Zielone Świątki „Kiedyś było bardzo uroczyście i tutaj i w Kościele, tatarakiem 

i brzozą zdobili, teraz to sporadycznie nie wszyscy ale jeszcze 

zwyczaj jest”. 

20. Boże Ciało „Na Procesję do Międzychodu są 4 ołtarze i zabiera się później 

tą gałązkę, ta gałązka jest przez cały rok a później ją się spala, 

my mówimy że to taka tradycja, ochrania przed nieszczęściami 

a niektórzy to do ogródka wstawiali”. 

21. św. Jana Nie ma zwyczaju. 

22. MB Zielnej „No to idziemy z ziołami do Kościoła, ten wianek cały rok stoi, 

teraz kupujemy od ministrantów oni wszystkie zioła wiążą, 

powinno się te napary z tego robić. 



23. MB Siewnej 

 

Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Przygotowujemy groby, wieńce i wszystko kupujemy w 

sklepach i tak to może trochę świerku zanosimy”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest 

 

Brak informacji. 

2. Ślub i wesele „Pól teram tu jest u mnie tam gdzie ja mieszkałam to nie było 

ale tydzień przed weselem i faktycznie tutaj trzaskają to szkło. 

3. Śmierć i pogrzeb „Krótko leżeli w domu, później zabierali już do kostnicy i 

funkcjonuje żałoba”. 

4. Inne zjawiska 

 

„To jedynie jak kot czarny przez drogę przeleci. 

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 

„Gołąbki takie klasyczne z ryżem i mięsem mielonym, czernine 

tutaj nikt nie zna, żurek”. 

Czernine respondentka dzisiaj już nie przygotowuje kiedyś 

gotowana była na krwi gęsi lub kaczki z dodatkiem warzyw, 

suszonych śliwek i jak mówi respondentka koniecznie z 

makaronem. 

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) 

„Przy sali tej naszej świetlicy wiejskiej jest patron strażaków 

św. Florian, dopiero było poświęcenie, to strażacy chodzili i 

zbierali pieniądze, w końcu wioski jest Krzyż i on  już tak był 

po wojnie i tak jest. Teraz dbają o to bo kiedyś było zaniedbane 

teraz są kwiatki” 

„Jest cmentarz po niemiecki ze dwa może groby są jak sołtys 

był inny to trzeba było tam posprzątać, i płocik i wszystko 

trzeba było naprawić a teraz jest tyle lat i nikt już nic nie 

naprawia”. 

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 „Nie ma dożynek bo nie ma rolników”. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Strażacy organizują festyn dla dzieci i dorosłych i są gry i 

zabawy dla dzieci”. 

„Dzień kobiet to w świetlicy ta pani Jakubowska co prowadzi 

zajęcia bo ona tu odrabia trzy razy w tygodniu lekcje z nimi z tą 

młodszą grupą, i one się tam uczą piosenek, wierszyków i pieką 

ciastka i później zapraszają nas tu wszystkich, nie raz się 

troszeczkę pośpiewa, potańczy się trochę”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


