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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

Majątek Objezierze, które należał do Turnów, niejako część 

ziemi oddał i na tej bazie powstała ta wieś. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Jak jest droga z Objezierza do Chrustowa i jest zbocze nad 

stawami, są takie pola pochyłe, to nie wiem dlaczego na to się 

mówi Kruczyca. 

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) 

Jest taka kępa drzew, na którą się mówi choleryczny cmentarz 

przy Kruczycy. 

Endonimy (nazwy własne 

grup lokalnych i 

regionalnych) 

Tu ponad połowa mieszkańców się nazywała Nowak i mają 

jakieś przydomki, a to Dudek, Koziołek, żeby ich rozróżnić. 

Egzonimy (nazwy 

zewnętrzne grup lokalnych 

i regionalnych) 

Nie. 

II. Folklor dawny i inne zjawiska kulturowe 

Podania (opowieści) o 

wydarzeniach lokalnych 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

Od tego odchodzą, nie ma takiej inicjatywy żeby robić zabawę 

andrzejkową i wynajmować świetlicę. Kiedyś grali na 

harmonii, ludzie na dworze tańczyli, a dzisiaj i przez telewizję i 

Internet ludzie się zamknęli w domu. 



2. św. Marcina/11 

listopada  

Kupują rogale, to jest podtrzymywane przez lokalną poznańską 

telewizję. Cukiernicy dbają o to żeby istniało. 

3. Adwent Nie wiem. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

Wkłada się prezenty w buty, w buty domowe, bambosze, nie 

trzeba ich czyścić. To są słodycze. 

5. Wigilia Gwiazdor przynosi  konkrety, zabawki.. Nikt się nie przebiera 

tylko tak się spieszy, ze przed drzwiami zostawia worek i mój 

ośmiolatek wybiega na dwór i krzyczy, jest worek! Wciąganie 

wora do środka i mały czyta dla kogo są i roznosi tu siedzącym 

dookoła. Wigilia zaczyna się od opłatka. Dodatkowe nakrycie 

jest, biały obrus, sianko pod obrusem. Pasterka o 24 w 

Objezierzu. Musi być, barszcz z uszkami, żona pochodzi z 

Ukrainy i jest jeszcze kutia, czyli pszenica zrobiona na słodko, 

jest karp, kapusta z grzybami, ziemniaki, kompot z suszonych 

owoców i wino. Ciasta żona kupuje makowiec, pierniki. W 

południe je się śledzia w śmietanie z potartymi jabłkami, i 

ziemniaki w mundurkach, przed wigilią. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Raczej jesteśmy w domu, ale w drugie święto staramy się żeby 

nas ktoś odwiedził albo jedziemy na spacer. W pierwsze święto 

odgrzewa się potrawy z wigilii, a nowy obiad pojawia się w 

drugie święto. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

W tym roku znajomi z Objezierza wynajęli naszą świetlicę i 

taki był Kinder bal i dzieci się bawiły i myśmy tańczyli. Ale  

impreza super! Było kiedyś ściąganie bram, ale na szczęście 

coraz mniej tego. Mi kiedyś nawrzucali do stawku jakiś gratów. 

Jeżeli jest dowcipne to co innego, a jeżeli jest ze zniszczeniem 

to jest bez sensu. 

8. Trzech Króli  KMB piszą kredą na drzwiach bo w kościele nam wręczono 

zestaw, kreda, mira i kadzidło O kadzeniu domów nie 

słyszałem. 

9. Kolędnicy Nie ma u nas. 



10. MB Gromnicznej My w tym nie uczestniczymy, nie wiem. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

Pączkowo. Zakończenie to i ostatki i podkoziołek.. My jako 

rada sołecka organizujemy jedną zabawę w karnawale i jedną 

taką przy okazji dożynek, ale ta dożynkowa zaczyna się 

wykruszać, bo zabawa w świetlicy jest i jest bilet, a ludzie 

patrzą że dożynki to taki festyn darmowy i przestają chodzić. W 

karnawale zawsze się ekipa uzbiera, orkiestra, tańce. 

12. Topienie Marzanny W szkole dzieci topią. 

13. Środa Popielcowa W kościele, sypanie popiołem głów. 

14. Śródpoście Nie wiem. 

15. Niedziela Palmowa Ludzie na ogół tną gałązki wierzbowe, związane wstążeczką, z 

bukszpanem, takie naturalne ze swojego ogródka. 

16. Triduum Paschalne Brak informacji. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

Święcenie koszyczka, a koszyczku jest baranek z masła, kilka 

pisanek, my robimy woskiem i zanurzamy w farbach. Sól, 

pieprz, kiełbasa. Na śniadanie kiedyś jak byłem mały to było 

dzielenie się jajkiem jak opłatkiem, ale zrzuciliśmy to. Na stole 

są wędliny, galart, białą kiełbasa z ćwikłą, nie było by świąt  

bez tego, sernik i makowiec kupujemy. Zajączek przychodzi, to 

są paczuszki porozrzucane po krzaczkach. Rodzice 

przygotowują i trochę ich naprowadzamy. Chodzą z koszykami, 

też są podpisane i są to słodyczowe sprawy. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

Symbolicznie polewają się. 

19. Zielone Świątki Nie dekorują ludzie obejść zielonym. 

20. Boże Ciało Robią ołtarze. 

21. św. Jana Mamy taką imprezę gminną na Warcie, Puszczanie wianków i 

wyścig tratew na Warcie, zawsze nasza wieś wygrywa. 

22. MB Zielnej Nie wiem. 

23. MB Siewnej Też nie wiem. 



24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

 

Tu nikogo nie mam, jeździmy do Gniezna. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest Rodziców chrzestnych wybiera się dowolnie, W mojej rodzinie 

bardzo często chrzestnymi są przyjaciele a nie rodzina. 

2. Ślub i wesele Jest tu polter, tłuczenie szkła, młodzież się spotyka tydzień 

przed ślubem. Młodzież, rówieśnicy przychodzą sami, nie jest 

wymagane zaproszenie, Jest poczęstunek. Poprawiny są na 

drugi dzień, zaprasza się niejako tych co się nie zmieścili na 

weselu, ale i też i tych samych. 

3. Śmierć i pogrzeb Kostnica jest w Objezierzu. Różaniec jest w kostnicy. Trumna 

jest przenoszona na mszę pogrzebową  do kościoła. 

4. Inne zjawiska Brak informacji. 

Zespoły i tradycje 

folklorystyczne, 

śpiewacze, muzyczne, w 

tym: przeglądy i festiwale 

oraz twórcy słowa 

Nie ma, bo tu jest 27 domów. 

Tradycje kulinarne, w tym: 

produkt regionalny i 

lokalny, potrawy 

świąteczne, przepisy 

 

Nic takiego nie wiem. 

III. Tradycje rękodzielnicze 

Tradycje wytwórczości 

rękodzielniczej, sztuki 

ludowej oraz artystów 

nieprofesjonalnych 

 

Nie ma. 



IV. Przejawy religijności tradycyjnej 

1. Kapliczki i krzyże 

w miejscowości 

(okoliczności 

powstania, rok 

fundacji, 

fundatorzy) 

Ten krzyż stoi tu z 5-6 lat i stał może przed wojną. Jest taka 

historia wiejska, że Niemcy kazali ten krzyż ściąć. Na strychu 

w moim drewnianym domku leżał, Chrystus odczepiony z 

krzyża i znalazł się poprzedni właściciel, brat który mi to 

sprzedał. Chciał żeby mu przynieść tego Chrystusa, bo musi 

zrobić na nowo krzyż i postawić tam gdzie kiedyś stał, bo w 

że teraz ma spokój, ok. 5 lat temu, postawiony został ten krzyż i 

nabożeństwo się odbyło i poświęcony. Tzw. majowe się 

odbywają, przychodzą i śpiewają. Jest jeszcze jeden krzyż, przy 

numerze 24 [krzyż na Kruczycy]. 

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Nie ma. 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 

Na samym początku wsi przy Krzaczorach jest figurka, 

kapliczka. Na pewno przedwojenne. 

4. Miejsca kultu 

religijnego 

Parafia w Objezierzu, pod wezwaniem św. Bartłomieja. 

5. Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 

Jest rajd kościelny, objeżdżają kilka wiosek. Jak był poprzedni 

ksiądz, to organizował wycieczkę np. do św. Lipki na 

Mazurach. 

6. Lokalne odpusty Odpust jest w Bartłomieja, nie biorę w tym udziału. 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki Są gminne i potem jest zwyczaj dożynek parafialnych. 7 lat 

temu były u nas, teraz są w Objezierzu. Wieniec u nas w kilka 

wieczorów spotykają się mieszkańcy w świetlicy i sobie kleją. 

Święcą wieniec w kościele. Temu towarzyszy taki festyn przede 

wszystkim msza jest polowa na dworze jeśli jest gdzie indziej 

niż w Objezierzu. Wsie wystawiają swoje stoiska, stragany, 

jeśli chcą się czymś pochwalić. Obowiązkowa pajda ze 

smalcem i ogórkiem, ktoś przyjeżdża bryczką i wozi dzieci. 



Przy szkole w Objezierzu był taki zespół ludowy, i jak my 

mieliśmy swoje dożynki to oni tańczyli obertasy, tańce ludowe. 

Na gminne to jest zespół Maniewiacy z Maniewa i z Rożnowa i 

te zespoły obsługują dożynki. Gminne były na początku 

września, w Chrustowie. 

2. Dni gminy/wsi Nie ma. 

3. Lokalne festyny Robimy dzień kobiet i staramy się to współpracując z 

Żukowem, ich zapraszamy do naszej świetlicy i z nimi robimy 

dzień kobiet, dziecka i Mikołajki. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

KGW chyba kiedyś było. Teraz na bazie tzw. Lokalnych Grup 

Działania, energiczne panie założyły SPA Stowarzyszenie Pań 

Aktywnych, Chrustowo, Żukowo i Wymysłowi, to chwyta. 

 


