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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

Sycyn Folwark i Sycyn Dolny 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Był pałac, folwark, była Droga Kiszewska do Szamotuł, 

najbliższa droga, ale nikt już nią nie jeździ, zarośnięta chyba 

Topólki to inaczej Droga Kiszewska, taki przydomek bo same 

topole tam były. 

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) 

Nie ma. 

Egzonimy (nazwy 

zewnętrzne grup lokalnych 

i regionalnych) 

Nie ma. 

II. Folklor dawny i inne zjawiska kulturowe 

Podania (opowieści) o 

wydarzeniach lokalnych 

Był stary barak przy szkole, gdzie organizowane były zabawy, 

często straż organizowała, mój mąż był komendantem. Ja 

pracowałam w Przeciwnicy to jak się jeździło do Ruksa to w 

tym pałacu mówiono, że straszy i nikt tam nie chciał wchodzić. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 
Za moich czasów nie było niczego takiego, teraz w domu 



Katarzyny 

(Katarzynki) 

dzieciaki sobie wróżą. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

Rogale muszą być, ale kiedyś tego nie było. 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

Nie było kiedyś. 

5. Wigilia Wigilia jest postna. Była tradycja chodzenia z opłatkiem do 

zwierząt, ale już nie ma tych kolorowych. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Brak informacji. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

Już nie ma wystawiania bramek, teraz jest spokój. Ale kiedyś 

na polu znaleźliśmy, połamane wszystko. Albo tu do stawku 

wrzucali. Szyby na kominie też się zdarzały, żeby się wewnątrz 

dymiło. Grajkowie chodzili i grali za kielicha pod oknem. 

8. Trzech Króli  Święto, kredę się święci. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej Zapala się na ciężką burzę. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

Brak informacji. 

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa Popielec jest postny. Szpileczki się zaginało i woreczki z 

popiołem wieszało przy ubraniu. W latach 80-90 jeszcze to 

było. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa Ludzie różnie, kupują i robią. W wazonie stoi a potem się ją 

pali. Święconych rzeczy się nie wyrzuca. Ale mam taki 

zwyczaj, że od Wielkanocy do Wielkanocy trzymam. W 

mieście też widać, że ludzie z palmami stoją. 



16. Triduum Paschalne Kiedyś strażacy pełnili wartę przy Grobie Pańskim, ale to 

dawno u nas było. Teraz nie ma strażaków. Kiedyś adoracja 

była do samego rana i się strażacy zmieniali. Święconka przy 

figurze, a w koszyczku musi być wszystko! Sól, pieprz, jaja 

przede wszystkim, jakaś szyneczka, kiełbasa. W Wielką Sobotę 

po nabożeństwie zabiera się wodę poświęconą. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

Rezurekcja w niedzielę rano. Na śniadanie żurek z białą 

kiełbaską i święcone. Oczywiście, że jest zajączek dla dzieci, 

słodyczy nie było tak jak teraz. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

Przebierańcy chodzili, taka tradycja była. Teraz wszystko 

zanika. 50 lat wstecz jeszcze byli. Ja tam zawsze męża trochę 

poleję, taka tradycja. Dzieciaki jak przyjadą to tez chociaż 

trochę trzeba polać. 

19. Zielone Świątki Zielone Świątki, oj są jeszcze. 

20. Boże Ciało W Popówku. Okna się ubiera, większość obrazki w oknie ma. 

21. św. Jana Żadnych zwyczajów nie było. 

22. MB Zielnej Jest dalej. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

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 Czerwoną kokardkę i medalik w wózku. Kładło się dziecko pod 

stół jak się wracało z chrztu, żeby było posłuszne rodzicom. 

Chrzestni rodzice to robili. 

2. Ślub i wesele Dziewczyna na pewno do chłopaka kiedyś nie jeździła, to było 

źle widziane. Jak była w ciąży to musiał być ślub przed 



narodzeniem dziecka. Był i jest polter przed ślubem. Nie tylko 

tłukli szkło, ale po złości potrafili wylać coś lepkiego. 

3. Śmierć i pogrzeb Przychodzili na różaniec, codziennie, tak długo jak był w 

domu. Na piasku leżał nieboszczyk jak było ciepło. Zegary się 

zatrzymywało. Teraz już niczego takiego nie ma. 

4. Inne zjawiska Było weselej kiedyś, siedziały kobiety na tych rowach latem i 

się rozmawiało. My jako podlotki już tam ze starszymi 

siedziałyśmy i tak przez lata. Śpiewało się, chłopy przyjeżdżali, 

opowiadali sobie, żaby kumkały, chłopy na grzebieniu albo na 

harmonijce grały. 

Zespoły i tradycje 

folklorystyczne, 

śpiewacze, muzyczne, w 

tym: przeglądy i festiwale 

oraz twórcy słowa 

Grajkowie byli, ale już pomarli. 

Tradycje kulinarne, w tym: 

produkt regionalny i 

lokalny, potrawy 

świąteczne, przepisy 

Piekło się chleb. Mam jeszcze piec prawdziwy do pieczenia 

chleba, na 5 bochenków. Kiedyś na targ jeździłam z tym 

chlebem. Polewka mogła być na obiad i do tego smażone 

ziemniaki, albo czernina jest popularna. Na słodko się robi, z 

owocami, może nie z suszonymi ale z kompotu, czereśnie, 

wiśnie. Z gęsi czerniny nie lubię, ale do niej zawsze musiały 

być szare kluski. A teraz czasem robię sobie zupę z dyni, ale 

sama jem, nikt więcej nie chce. 

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) 

Figura Matki Boskiej koło szkoły, była tutaj kiedyś kaplica w 

prywatnym mieszkaniu, a latem na dworze była msza 

odprawiana. 



2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Nie ma. 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 

Figurka Matki Boskiej koło szkoły, na cokole. 

4. Miejsca kultu 

religijnego 

W Szamotułach mają wybudować bazylikę, parafia w 

Popówku. 

5. Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 

Brak informacji. 

6. Lokalne odpusty Brak informacji. 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki Ja to zawsze zerwałam kwiaty z ogrodu i zboże z pola i 

przystroiłam wóz jak się kończyło żniwa. Fajno było.  

2. Dni gminy/wsi Nie ma. 

3. Lokalne festyny Brak informacji. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Dzień Seniora, Dzień Kobiet w szkole, Dzień Dziecka szkoła 

organizuje. 

 


