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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

Brak informacji. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Sycyn Huby; Dolny Sycyn to rodzące się osiedle. Kiedyś na 

wymarciu bo tam jednak starsi ludzie mieszkali i był czas, ze 

sądzono, że nic z tego nie będzie a teraz to młode osiedle; 

Szczotki; Topólka to Kiszewo głównie mówiło, bo to była 

droga, która łączyła z Kiszewem i rosły topole. Z Szamotuł na 

Kiszewo ta droga to Droga Kiszewska; Droga Kosynierska; 

Czarna Woda; Parowa. 

Nazwy topograficzne 

(cieków wodnych, stawów, 

wzniesień, obszarów 

leśnych, toń wodnych, 

uroczysk) 

Jezioro Sycyńskie. 

Nazwy pojedynczych 

obiektów przyrody żywej i 

nieożywionej 

(pojedynczych drzew i 

głazów narzutowych) 

Krzywa sosna, ale już zniszczona cmentarz choleryczny ale nie 

ma już śladu po nim w Piotrkówkach był cmentarz poniemiecki 

i w Kobylnikach. Jak chodziliśmy do szkoły to przed świętami 

zawsze odwiedzaliśmy. 

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 

 

 

W Połajewie były cioty (śmiech). 



Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

Wróżby nie są popularne, jak sobie kto przypomni z tych 

maluchów. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

Marcinki panie pieką, ale nic patriotycznego nie ma. 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

Wojsko miało najczystsze buty to powinno mieć najwięcej 

słodyczy (śmiech). Słodycze się wkłada. 

5. Wigilia W Wigilię nie powinno się zawierać żadnych transakcji. Śledzie 

w śmietanie, ryba po grecku. My Polacy mamy bardzo dużo 

tradycji, wszystko regionalne: ryba po grecku, karp po 

żydowsku (śmiech). Pasterka w Popówku, ale wcześniej w 

Szamotułach, to się o 21:00 już wychodziło i się zbierało 

wszystkich znajomych po drodze. Zanim się doszło to już 

kompania była. A pod Szamotułami biegały Gwiazdory 

(śmiech). Kolędowanie zanikło. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Brak informacji. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

W sylwestra wystawiają uliczki. Jak wystawi i postawi obok, 

ale jak wystawi i zniszczy to już jest wandalizm. W Popówku 

cała ul. Kościelna miała wystawione w tym roku uliczki. W 

mojej młodości było to robione, ale było wystawione, a nie 

połamane. Mi się to podobało, jak nie było łamane, niszczone, 

to dobrze. Ze 40 lat temu grali muzykanci. 

8. Trzech Króli  Idzie się do kościoła.  Pisze się litery tylko się je różnie 

interpretuje, pisze się po przyjściu z kościoła, Ksiądz ma biedę, 

ksiądz ma babę. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej Brak informacji. 



11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

Zawsze były zabawy, na okrągło. 

12. Topienie Marzanny W latach mojej młodości, jak była szkoła, to to było. Nie topią 

tylko palą teraz. 

13. Środa Popielcowa Wieszało się woreczki z popiołem, pytało się „i co, jak idzie” 

przy czym kładło się rękę na ramieniu i przy okazji zaczepiało 

woreczek (śmiech). 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa Każdy z palemką idzie, widać to. Potem postoi i uschnie. 

16. Triduum Paschalne Boże Rany są w Wielki Piątek jak ktoś pamięta, święconka koło 

figury. Jajek już się nie maluje, chyba, ze dzieciaki chcą mieć w 

koszyczku. To już sporadycznie. Ale jak nakładą zajączka i 

pomarańczko to i tak już nie mają gdzie włożyć. Dzieci mają 

frajdę, ze mają własny koszyczek. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

Na śniadanie to samo co w koszyku i kiełbasa w większej 

ilości, tylko, że na ciepło. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

Przebierańcy chodzili, ale jak zacząłem chodzić do 

podstawówki czyli początek lat 70-tych to już ich nie było, już 

nie pamiętam tego. Najgorzej miał niedźwiedź (śmiech). Lany 

Poniedziałek jest nadal. Tylko teraz nawet jak się lekko 

popryska to jest obraza. Ze wszystkiego robi się sceny i obraża 

się. A kiedyś lało się tak, ze w domach było kilka centymetrów 

wody. Dziewczyny się przebierały i na nowo (śmiech). Każdy 

wiedział, że to żart. 

19. Zielone Świątki To już zanika. 

20. Boże Ciało Wioskami kolejno ołtarz się robi. Starsze pokolenie na 

zakończenie oktawy Bożego Ciała plecie wianki. 

21. św. Jana Jeździło się na wianki, ale u nas nie było. Do Pamiątkowa się 

jeździło w młodości, a od kilku lat w Obornikach jest. 



22. MB Zielnej Brak informacji. 

23. MB Siewnej To nowy zwyczaj, od 3 lat ksiądz świeci. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

Brak informacji. 

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 Był i jest polter przed ślubem, kiedyś dzień przed, dzisiaj 

tydzień. Wszystko zależy od rodziny. Jak ktoś przyjdzie to jest 

poczęstunek, coś słodkiego, alkohol. Są regiony, że polter jest 

bardziej huczny niż wesele. Im więcej osób przyszło tym byli 

bardziej poszanowani. Teraz graty zwożą, śmieci, ja tego nie 

popieram. Dalej są oczepiny. 

3. Śmierć i pogrzeb Ludzie radzili sobie jak nie było lodówek jeszcze, wiadra z 

wodą zimną się stawiało. Jak było bardzo ciepło to leżał na 

piasku i dopiero przed wyjściem wkładało się go do trumny. 

Lustra zasłaniano i zatrzymywano zegary. 

4. Inne zjawiska Brak informacji. 

Zespoły i tradycje 

folklorystyczne, 

śpiewacze, muzyczne, w 

tym: przeglądy i festiwale 

oraz twórcy słowa 

Było Koło Gospodyń Wiejskich, ale był postęp i teraz trudno by 

było coś takiego zorganizować, wszystko przez komputery, 

telewizory. Już są inne zainteresowania, kiedyś było bardziej 

życzliwie wśród sąsiadów, choć i tak nie jest źle. Koło się 

rozsypało, bo nie było gdzie się spotykać, przewodnicząca 

podupadła na zdrowiu i przeszła na emeryturę i już nie było 

gdzie się spotykać, ani nie miał kto tego prowadzić. 

Stasiu Czechowski grał na akordeonie, także pan Kubiś grał na 

skrzypcach, ale on już dawno nie żyje. Muzykanci sławni byli, 

wszędzie ich zapraszali. 



Tradycje kulinarne, w tym: 

produkt regionalny i 

lokalny, potrawy 

świąteczne, przepisy 

Sporadycznie teraz naworkę się robi. W tym były kluberki, 

czyli takie glutki z nierozrobionej mąki. Czarna polewka, 

czernina. Dzieciom jak się powie, że to zupa czekoladowa to 

zjedzą. 

III. Tradycje rękodzielnicze 

Tradycje wytwórczości 

rękodzielniczej, sztuki 

ludowej oraz artystów 

nieprofesjonalnych 

Pani […]a robi takie haftowane rzeczy. I z filcowanej wełny. 

Na dożynkach wystawia się ze swoimi wyrobami. 

IV. Przejawy religijności tradycyjnej 

1. Kapliczki i krzyże 

w miejscowości 

(okoliczności 

powstania, rok 

fundacji, 

fundatorzy) 

Jest krzyż, ale on jest nowy, zastąpił stary. Któryś z kolei już na 

tym miejscu. 

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Nie ma tutaj. 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 

Figura Matki Boskiej koło szkoły, na cokole. 

4. Miejsca kultu 

religijnego 

Parafia w Popówku, młoda parafia, 1500 dusz. 

5. Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 

Brak informacji. 

6. Lokalne odpusty Na odpust zawsze dwa stoiska z tymi gwizdkami przyjadą do 

Popówka, w Szamotułach więcej. 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki Wiele wsi kupuje wieniec. Tradycją jest wieniec po 

zakończonych zbiorach. A spojrzeć na wieńce to są puste kłosy 

zebrane w maju, bialutkie, a to bez sensu, a wieniec to praca 

rolnika. Pani starsza to nasza była stała pracownica, to jak 

ostatni wóz z pola końmi odjeżdżał to przy bacie były wstążki, 

upleciony był wieniec i zaśpiewała jeszcze to zawsze dodatek 



za to dostali. Potem ciągnikiem, kwiaty się zerwało. Było to 

fajne. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny Brak informacji. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Szkoła pilnuje Dnia Babci, Dnia Dziecka, spotkań 

opłatkowych, teraz był 120-lecie szkoły. 

Turniej Wsi, ale nie braliśmy udziału w zeszłym roku, bo był 

krótki termin i nie mogliśmy się zorganizować. A liczy się 

zabawa. 

 


