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Metryczka miejscowości 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki  

Gmina Krzyż  

Miejscowość Brzegi  

 

Metryczka wywiadu 

Data realizacji 9 kwietnia 2013 r. Miejsce 

wykonania  

Brzegi 

Czas trwania  brak danych Forma i 

wielkość  

Plik AMR, 5.49 MB 

(odtwarzać w programie 

VLC Player) 

Przeprowadzający M.J. Komentarz Informatorka pokazywała 

wieś ze swego 

samochodu. Warunki 

pogodowe spowodowały 

zakłócenia w nagraniu. 

 

Metryczka informatorów 

Kod Płeć 

(K/M) 

Wiek Funkcja społeczna Komentarz 

003_KRZ_BI K brak 

danych 

sołtyska  

     

     

 



 

Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Za czasów pańszczyźnianych mieszkał tu pan i te ziemie były 

jego.” 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Brak informacji 

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 

Brak informacji 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Nie mamy sali.” 

2. św. Marcina/11 

listopada  

Brak informacji. 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja „Raczej w szkołach.” 



(Mikołajki) 

5. Wigilia „Pasterka jest zawsze o północy.” 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Brak informacji. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

Brak informacji. 

8. Trzech Króli  Brak informacji. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej Brak informacji. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

Brak informacji. 

12. Topienie Marzanny „W szkołach. Nie pamiętam, żeby tu się coś takiego działo.” 

13. Środa Popielcowa Brak informacji. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa Brak informacji. 

16. Triduum Paschalne „Święconka tak.” 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Msza o 6.00 rano w niedziele. Ksiądz przyjeżdża z Krzyża.” 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

Brak informacji. 

19. Zielone Świątki Brak informacji. 

20. Boże Ciało Brak informacji. 

21. św. Jana Brak informacji. 

22. MB Zielnej Brak informacji. 

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 Brak informacji. 

2. Ślub i wesele Brak informacji. 

3. Śmierć i pogrzeb Brak informacji. 

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 

Brak informacji. 

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) 

„Tu na wsi nie. Tylko to, co przy kościele i tam na wjeździe.” 

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Brak informacji. 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 

Brak informacji. 

4. Miejsca kultu 

religijnego 

Stary cmentarz koło kościoła – odnawiany, porządkowany 

[materiał fot. – przyp. bad.] 

5. Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 

Brak informacji. 



6. Lokalne odpusty „Odpust, mini-odpusty są, wyłącznie na zasadzie mszy świętej, 

procesja wokół kamienia/krzyża i potem się kończy.” 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki „Dożynki (wiejskie) kiedyś odbywały się. Mieliśmy swoją 

salę.” 

„Dzisiaj dożynki są gminne i powiatowe.” 

„Mieliśmy wieniec.” 

2. Dni gminy/wsi „Dni wsi raczej nie. Nie pamiętam, żeby się to organizowało.” 

3. Lokalne festyny Brak informacji. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


