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Metryczka informatorów 

Kod Płeć 

(K/M) 
Wiek Funkcja społeczna Komentarz 

OB_BC_003 M Powyżej 50 lat   

OB_BC_004 K Powyżej 50 lat   

 



 

Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 
OB_BC_003: Bąblin, Bąbliniec, Bąblinek, pewnie od siebie 

nazwa.  

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

OB_BC_003: Nie ma raczej. 

Jak się jedzie do Obornik to jest las Pasieka, to pod Słonawami 

jest i Maślerki, ale to teraz już jest nazwa oficjalna osiedla.  

Lipka, Bagienka, Drewniana Górka. 

Nazwy topograficzne 

(cieków wodnych, stawów, 

wzniesień, obszarów 

leśnych, toń wodnych, 

uroczysk) 

OB_BC_003: Warta. 

Nazwy pojedynczych 

obiektów przyrody żywej i 

nieożywionej 

(pojedynczych drzew i 

głazów narzutowych) 

OB_BC_003: pod Stobnicą jest kanał i bobry tam są i wilki, to 

z Akademii Przyrodniczej. 

Endonimy (nazwy własne 

grup lokalnych i 

regionalnych) 

OB_BC_004: Chyba nie ma takiego czegoś, raczej normalnie, 

nie było słychać, żeby jakoś inaczej było. 

Egzonimy (nazwy 

zewnętrzne grup lokalnych 

i regionalnych) 

Brak informacji. 

II. Folklor dawny i inne zjawiska kulturowe 

Podania (opowieści) o 

wydarzeniach lokalnych 
OB_BC_004: Straszyć to trzeba wierzyć. Żadnych historii nie 

ma. 

W każdej miejscowości ościennej są cmentarze poniemieckie. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1 św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

OB_BC_004: Przed Andrzejkami teraz spotkania, a wcześniej 

sołtys kilka razy organizował zabawy. To ludzie w naszym 

wieku przychodzą, młodzi nie.  

OB_BC_003: po kielichu można przy okazji wypić.  

OB_BC_004: młodzi sami coś sobie robią. 



OB_BC_003: wróżenia nie było, przynajmniej u mnie. 

OB_BC_004: a u mnie się lało wosk na wodę, patrzyło co 

wyszło. 

2 św. Marcina/11 

listopada  
OB_BC_003: rogale są, jedzie się do miasta kupić. 

OB_BC_004: w tym roku było spotkanie pod szyldem 11 

listopada, ale żadnych patriotycznych rzeczy nie było.  

Nikomu się już nie chce piec, każdy może sobie kupić. A dobre 

są (śmiech). Kiedyś były rogale z czarną masą, z białą. Droższe, 

tańsze. 

3 Adwent OB_BC_003: tylko to, co pod szyldem kościoła. Rodziny są 

różne, więc nie wiem czy post jest w Adwencie.  

OB_BC_004: nie wiem czy są roraty, bo dzieci dorosłe mamy 

OB_BC_003:za moich czasów chodziło się do Bąblina na 

roraty. Ale stąd chyba już nie chodzą. Roraty to na rano msza, 

każdy do szkoły jedzie. 

4 św. Mikołaja 

(Mikołajki) 
OB_BC_004: na pewno w każdym domu do buta się coś 

wkłada. 

5 Wigilia OB_BC_004: przestrzega się, żeby było 12. zależy co się 

policzy, jak jest więcej to dobrze, ale nie wiadomo czy ryby 

liczyć jako jedno czy pod każdą postacią osobno. Kiedyś jak 

nas było więcej w domu to było więcej jedzenia.  

OB_BC_003: karp i śledź obowiązkowo. 

OB_BC_004: nie ma zupy rybnej, bo nie lubimy. Może gdyby 

nie było barszczu to każdy by spróbował. Z suszonych owoców 

kompot, grzybowy sos, pieczarki z kapusta. Makowiec zwijany. 

Kiedyś to pamiętam robiłam placek makowy na blasze. To z 

Koła Gospodyń przepis był, taka pani przyjechała co uczyła 

gotować.  

OB_BC_003: u nas nie było tradycji żeby z opłatkiem do 

zwierząt chodzić. Nigdy nie było.  

OB_BC_004: sianko pod obrusem i wolne miejsce przy stole. 

OB_BC_003: gwiazdory kiedyś chodziły po wsi. 

OB_BC_004: jak były dzieciaki mniejsze to sąsiad się przebrał 

albo ktoś z domowników. 

Pasterka w Bąblinie o 24:00 

6 Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

 

OB_BC_003: święcenie owsa w kościele, widać, że ludzie 

kultywują. 



7 Sylwester/Nowy 

Rok 
OB_BC_003 :teraz już nie tak jak kiedyś. 

OB_BC_004: młodzież, która to robiła, to powyjeżdżała, 

dorosła. 

OB_BC_003: za moich czasów więcej wystawiali. Ale 

profilaktycznie chowam i mam spokój. Nie muszę furtki 

szukać.  

OB_BC_004: wiadomo jak kto na wsi miał wóz konny to też 

wstawiali na dach. Młodzieży się już nie chce, wszystko już 

wyrosło. Młodzi na zabawę idą.  

8 Trzech Króli  OB_BC_003: nic się nie dzieje. Do kościoła się pojedzie. 

Ministranci piszą na kolędzie. 

OB_BC_004: z czegoś się robi kadzidło, z wianków z oktawy 

Bożego Ciała albo z palmy, teraz już sama zapomniałam z 

czego. 

9 Kolędnicy OB_BC_003: kilka razy z klasztoru z Bąblina chodzili, to 

chłopacy z nowicjatu się przebierali.  

OB_BC_004: dzieci chodziły. 

10 MB Gromnicznej OB_BC_004: chodzi się święcić do kościoła. Potem się ją 

chowa. Pamiętam w domu to jak burza to zapalali. Babcia obraz 

wystawiała, a gromnica to momentalnie była zapalana. A teraz 

bardziej świece się zapala, nie gromnicę.  

11 Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

OB_BC_004: we własnym zakresie imprezy się robi. Pączki się 

piecze, ja też piekę. Jak słyszę, to dużo kobiet piecze. 

Wiadomo, że można teraz jechać i kupić.  

12 Topienie Marzanny OB_BC_004: dzieci w szkołach topiły, tutaj nie ma gdzie. 

13 Środa Popielcowa OB_BC_003 :woreczki na plecach wieszali, trzeba było 

uważać, żeby nikt nie przyczepił. Takie malutkie woreczki z 

popiołem na haczyk. 

OB_BC_004: już tego nie ma. Tylko sypanie popiołem. 

14 Śródpoście Brak informacji. 

15 Niedziela Palmowa OB_BC_004: palmy kupione. Ja nie mam takich zdolności. 

Trzymam palmę cały rok, potem spalę. Od święta do święta, 

mówią, że taka tradycja, jak jemioła. Wydaje mi się, ze z tej 

palmy popiół robią.  

16 Triduum Paschalne OB_BC_003: nie ma bożych ran.  

Święconka w świetlicy bo wyremontowana. A wcześniej w co 

trzecim domu było. 



OB_BC_004: kiedyś u sąsiada było. Schodziło się kto do kogo 

chciał. A teraz raz, bo mała wioska i na świetlicy, w Bąblinie w 

klasztorze też jest. 

W koszyczku szynka, chleb, Jeszcze jajka. żadne zajączki. 

Ksiądz zabrania dzieciom w koszyczkach przynosić czekoladki, 

zajączki, pomarańczka, bo pogańskie, nie święci się. Awanturę 

zrobił. A dzieci się cieszą, że swój koszyczek mają.  

17 Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedzie

la Wielkanocna 

OB_BC_003: Wielkanoc jest o 22:00 wieczorem w sobotę, 

rezurekcja połączona z nabożeństwem sobotnim. Do 24:00, 

długo trwa, procesja jest. 

 OB_BC_004: ja wolałam jak było rano o 6. Śniadanie się 

robiło, a teraz jakoś tak.   

A na śniadanie powinien być żurek. Czasem barszcz zrobię dla 

odmiany, zawsze jakaś zupa. Święcone jest wystawione i każdy 

sobie bierze. Ja nie święcę w skorupkach jajek. Babka 

gotowana.  

Zajączki dla dzieci są. My już mamy dorosłe dzieci. 

OB_BC_003: za moich czasów to na ogródku było, trzeba było 

sobie gniazdko zrobić. 

18 Poniedziałek 

Wielkanocny 
OB_BC_003: leją się wodą. Za moich czasów bardziej to było. 

Beczkę z wodą na wóz się wsadziło i lało (śmiech) 

OB_BC_004: przyjdą do łózka i trochę poleją, symbolicznie. 

Kto wcześniej wstanie to polewa. Jak dzieci miały 20 lat to 

latały, kuchnia zalana. 

19 Zielone Świątki OB_BC_003: są dalej, przystraja się brzózką. 

OB_BC_004: ale już nie przystrajamy bo szkoda brzózki. 

Kiedyś się wkładało po jednej i po drugiej stronie wejścia. 

Tataraku nigdy u nas nie było.  

20 Boże Ciało OB_BC_003: w Kiszewie jest. Bąbliniec nic nie robi.  

OB_BC_004: chyba nigdy nie robił. 

OB_BC_003: kiedyś w Bąblinie było bardzo huczne Boże 

Ciało, to Bąbliniec robił. Z 15 lat  temu, może nawet 20. 

Gałązki z ołtarza chyba nigdy się nie zabierało, na zakończenie 

oktawy Bożego Ciała się plecie. Jeszcze nie tak dawno pletli. 

21 św. Jana OB_BC_003: wianków nie było nigdy. 



22 MB Zielnej OB_BC_003: to zawsze w kościele było. 

OB_BC_004: a to nigdy nie wiadomo co z tym bukietem 

zrobić, tak samo jak z wodą święconą z kolędy.  

23 MB Siewnej OB_BC_003: w Bąblinie to w niedzielę odprawiają, jak 

wypadnie w tygodniu i się święci. 

24 Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

OB_BC_003: Cmentarz w Kiszewie, msza jest. 

25 Inne tradycyjne 

wydarzenia 

doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

OB_BC_003: Ksiądz w maju przyjeżdża święcić pola. W Dni 

Krzyżowe chyba, to przed Bożym Ciałem, przy krzyżu to jest. 

Dopiero za nowego rektora, on z Pomorza pochodzi i 

wprowadził tutaj. I teraz co roku jest.  

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1 Narodziny i chrzest OB_BC_003:  ja nic nie wiem. Nic takiego nie funkcjonowało. 

OB_BC_004: małych dzieci już nie mamy. Mówili, że nikt nie 

może zobaczyć przed chrztem. 

OB_BC_003: i żeby nie wychodzić. Teraz mi się przypomniało. 

Ale to my już nie przestrzegaliśmy. 

OB_BC_004: kiedyś to były inne czasy. 

2 Ślub i wesele OB_BC_004: polter jest, dalej funkcjonuje. Różnie to bywa 

kiedy. Córka miała dzień przed ślubem. 

OB_BC_003: jak kto chce, jak ktoś chce hucznie, to robi 

tydzień wcześniej. Dalej tłucze się szkło. 

OB_BC_004: dzieci zatrzymują, tylko pieniędzmi się wykupuje 

przejazd, potem się cieszą jak ktoś dużo dał. 

Oczepiny są, ale młode panie już nie mają welonów często, to 

nie mają czym rzucać.  

OB_BC_003: ale jak to orkiestra wymyśli to są oczepiny. 

3 Śmierć i pogrzeb OB_BC_003: w domu jak nie było kostnicy.  

OB_BC_004: jak była burza to się siekiery kładło koło 

zmarłego, to stalowe, to odpędzało i wiadra z wodą, bo 

chłodniej 

OB_BC_003: jak zmarł w upałach, to na trzeci dzień już było 

czuć. Na piasku leżeli 

OB_BC_004: jak umrze w nocy to przez noc musiał leżeć 

zanim się trumnę kupiło 



OB_BC_003: przyjeżdżał ksiądz, szło się do krzyża i stamtąd 

ładowało się trumnę i jechało do kościoła. A teraz tylko msza w 

kościele, trumna w kostnicy. Jak nieboszczyk przeleży przez 

niedziele, to do dziś się mówi, że kogoś zabierze. 

4 Inne zjawiska Brak informacji. 

Zespoły i tradycje 

folklorystyczne, 

śpiewacze, muzyczne, w 

tym: przeglądy i festiwale 

oraz twórcy słowa,  

OB_BC_003: nie ma. 

OB_BC_003: w tych rejonach nie ma. 

Tradycje kulinarne, w tym: 

produkt regionalny i 

lokalny, potrawy 

świąteczne, przepisy  

OB_BC_004: placek makowy z jabłkiem. 

OB_BC_003: Raczej nic innego sobie nie przypominam, 

żadnych tradycji kulinarnych. 

OB_BC_004: Mama w domu na Boże Narodzenie robiła 

makiełki, bułkę namaczała w mleku, z makiem.  

OB_BC_003: w Stobnicy na to mówią maklejzy.  

III. Tradycje rękodzielnicze 

Tradycje wytwórczości 

rękodzielniczej, sztuki 

ludowej oraz artystów 

nieprofesjonalnych 

OB_BC_004: pani w następnej wiosce, w Nowołoskońcu, z 

papieru robi ozdoby. 

IV. Przejawy religijności tradycyjnej 

1 Kapliczki i krzyże 

w miejscowości 

(okoliczności 

powstania, rok 

fundacji, 

fundatorzy) 

OB_BC_003: Krzyż jest jeden w Bąblińcu. Ten przy sklepie to 

nie wiadomo czy przypisać do Bąblińca czy do Nowołoskońca 

OB_BC_004: kapliczek żadnych nie ma. Tylko prywatnie, to 

wspólnota ma.  

2 Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

OB_BC_004: nic takiego nie ma. 

OB_BC_003: chyba, ze ktoś po pijanemu szedł (śmiech). 

3 Święte figury, 

obrazy, rzeźby 
Brak informacji. 

4 Miejsca kultu 

religijnego 
OB_BC_003: Parafia i cmentarz jest w Kiszewie, ale dzieci do I 

komunii raczej do Obornik idą, bo tam chodzą do szkoły. 

5 Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 
OB_BC_003: do Częstochowy może się ktoś wybiera. Lokalnie 

nie ma. 



6 Lokalne odpusty OB_BC_004: w Kiszewie na Św. Anny. 

OB_BC_003: kiedyś bardziej, więcej bud było, dla dzieciaków. 

W Bąblinie jest odpust na Św. Rodziny, między Gwiazdką a 

Nowym Rokiem. Jak niedziela wypadnie między świętami a 

Nowym Rokiem to wtedy organizują. 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1 Dożynki OB_BC_003: dożynki u nas są huczne. Jak na taką małą wioskę 

można powiedzieć, że prawie jak gminne. Na pewno jest dużo 

więcej ludzi jak mieszkańców. To dopiero od czasu nowego 

sołtysa. 

OB_BC_004: dużo zaproszonych gości. Co roku robimy 

wieniec, raz ładniejszy, raz mniej.  

OB_BC_003: wieniec jest przede wszystkim na gminne 

robiony, potem idzie na parafialne.  

OB_BC_004: jak są dożynki w kościele, to się zawozi, a potem 

stoi na świetlicy. 

OB_BC_003: się kobiety trochę rozerwą (śmiech). 

OB_BC_004: 2 lata temu był duży zegar, wyrabiany z ziaren 

wyklejanych.  

OB_BC_003: W tym roku był kabaret z Obornik, ale przedtem 

msza. 

OB_BC_004: fajnie było, dużo u nas się dzieje. 

OB_BC_003: ludzie zaczęli się ruszać odkąd jest ten sołtys. 

2 Dni gminy/wsi OB_BC_003: raczej nie ma. Jest Turniej Wsi, różne 

konkurencje są, np. na najładniejszy ogród. 

3 Lokalne festyny OB_BC_004: było Pożegnanie Lata w tym roku, zabawy dla 

dzieci, w tym roku dość  hucznie.  

4 Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

 

Brak informacji. 

 


