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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 
Dąbrówka powstała 5 lat wcześniej niż bitwa pod Grunwaldem.  

Do sołectwa należy jeszcze Mycin i Bębnikąt. Mycin to tylko 

osada, leśniczówka, nic więcej. A Bębnikąt zamieszkuje 17 

posesji.  

Tam jakbym panią zawiózł, obrócił dwa razy i sobie poszedł w 

lewo a pani w prawo, zostaje pani. Mówię poważnie, to jest w 

środku buszu, wkoło las.  

Nowołoskoniec. 

Rudki. 

Obecnie Dąbrówka ma 768 mieszkańców. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Zielona Droga. 

Dziesiąty, to las nad stawem. 

Pryski. 

Na Nowołoskoniec mówili Eichwast i to już zostało na wieki 

wieków.  

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 stary dąb, przy pałacu. Pomnik przyrody. I dziewięć 

stawów. Wszystkie naturalne.  

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) 

Dawniej to były zabawy andrzejkowe. Dopiero co była zabawa 

andrzejkowa. 

2. św. Marcina/11 

listopada  
Od przewrotu jest dopiero ten św. Marcin, jak powstała ulica w 

Poznaniu to dopiero od tego momentu. 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 
Będą spóźnione Mikołajki dla dzieci, z tego względu, ze była w 

tym czasie wynajęta świetlica. Mamy zaprzyjaźniony Skok 

Stefczyka i przywożą nam zamek dmuchany, jest przy tym dużo 

zabawy, prezentów. 

5. Wigilia Mamy wigilię wspólną, zawsze te 30-40 osób jest. Panie same 

wszystko przygotowują. Karp musi być i śledź w śmietanie.  

Pasterka jest i gwiazdory do dziś chodzą po wsi, ale jak kto 

chce. Jak Dąbrówka ma 3 km długości i jeszcze były śniegi to 

ile to trzeba przejść od domu do domu.  

Sianko pod obrusem. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Tam skąd pochodzę to sypano owies. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 
Wesoło było, furtki wystawiali, ale już w tym roku nie było. 

Tylko sztuczne ognie i syrena wyła. 

8. Trzech Króli  Pisze się litery na drzwiach. A w Obornikach jest korowód 

Trzech Króli i to chyba wejdzie do tradycji. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej Święci się świece. 

11. Karnawał, tłusty Żona i panie tutaj pieką pączki na Tłusty Czwartek i 



czwartek, koniec 

karnawału 
Podkoziołek. 

Dawniej zawsze zabawa była. 

12. Topienie Marzanny  W Obornikach teraz w szkole. 

13. Środa Popielcowa Kiedyś woreczki się przypinało do ubrania (śmiech). 

14. Śródpoście Nie słyszałem. 

15. Niedziela Palmowa Panie zawsze robią palmy z dziećmi przed Wielkanocą; bazie 

się ozdabia. 

16. Triduum Paschalne Kto pierwszy wstanie ten może boże rany zrobić (śmiech). 

Jak byłem młody to straż pełniła wartę przy grobie, 

niesamowite przeżycie. 

Święconka jest w świetlicy, mamy tutaj krzyż i ksiądz 

przyjeżdża. 

To już jakieś 20 lat, bo pod krzyżem był strach, bo przy szosie. 

Dzieci mogły wybiec na drogę, a tak wszyscy się tutaj zbiorą. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

Najstarszy prowadzi modlitwę i dzieli jajkiem z życzeniami, w 

domu to jestem ja.  

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 
Hahahahahahha (śmiech). Ale się panny lało! Było ciepło, to 

pod pompę dziewczynę i za bluzkę woda! 

19. Zielone Świątki  Teraz tataraku nie ma, tylko brzózka. Ale zanika. 

20. Boże Ciało Ołtarze robią w Obornikach. 

My nie robimy ołtarza, nikt nas nie prosił o to. 

21. św. Jana U nas wody nie ma. 

22. MB Zielnej Te bukiety  z ziół się robi i idzie się do kościoła. 

23. MB Siewnej  Nie ma. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

To w Obornikach na cmentarzu jest msza. 



25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest Coś czerwonego przeciw złemu wzrokowi musi być w wózku, 

bo są tacy ludzie, co źle patrzą. Ale to żona więcej powie. 

2. Ślub i wesele Polter jest tydzień przed ślubem, szkło tłuką na szczęście. 

Dzieci zatrzymują w Obornikach pod kościołem, albo urzędem.  

Ale to nie nasze, nasze ładnie zatrzymują, mają życzenia, 

kapelusik, kwiaty. Ładnie to wygląda. 

3. Śmierć i pogrzeb Jak ciepło było to na piasku się kładło. 

4. Inne zjawiska Brak informacji. 

Zespoły i tradycje 

folklorystyczne, 

śpiewacze, muzyczne, w 

tym: przeglądy i festiwale 

oraz twórcy słowa 

Ochotnicza Straż Pożarna, od 1967 r. Kronika straży była 

wystawiana w Muzeum Początków Państwa Polskiego, dokąd 

zawiozła ją przedstawicielka straży. Kronika zdobyła nagrodę, 

książki. 15.01.1954 r. powstała OSP w Dąbrówce Leśnej. 

Kronika jest prowadzona na bieżąco. Organizowane były 

wykłady, które miały dzieci podczas obozów strażackich. 

Więcej jak obozy były organizowane, z takich obozów nawet 

małżeństwo jest. W tej chwili są zaniechane bo wymagania są 

inne, okrutne są przepisy i finanse, tak długo żeśmy finansowali 

z urzędu gminy. Teraz automatycznie każde dziecko po 150 zł, 

jeszcze wyposażyć, a nie wszystkich stać. Za działalność w 

gminie zawsze dostawaliśmy odznaczenia. Wyróżnienie dla 

jednostki było kolosalnie duże.   

Tradycje kulinarne, w tym: 

produkt regionalny i 

lokalny, potrawy 

świąteczne, przepisy 

 

 

 Ja jem czerninę, a żona odlewa dla siebie rosół. 



III. Tradycje rękodzielnicze 

Tradycje wytwórczości 

rękodzielniczej, sztuki 

ludowej oraz artystów 

nieprofesjonalnych 

Panie z dawnego KGW robią ozdoby z papieru, szyszek, bibuły. 

Wszystko na zajęciach z dziećmi bądź w cykliczne środowe 

spotkania, na ogół prace podyktowane są nadchodzącymi 

wydarzeniami i mają stanowić ozdobę świąteczną bądź prezent. 

IV. Przejawy religijności tradycyjnej 

1. Kapliczki i krzyże 

w miejscowości 

(okoliczności 

powstania, rok 

fundacji, 

fundatorzy) 

 Jest krzyż.  

Kapliczek żadnych nie ma. 

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Nie ma. 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 
Brak informacji. 

4. Miejsca kultu 

religijnego 
Kościół pod wezwaniem św. Krzyża i Miłosierdzia Bożego. 

5. Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 
Brak informacji. 

6. Lokalne odpusty Latem są odpusty, w sierpniu, tak mi się coś kojarzy. Ale 

dawne odpusty już przeminęły, zatraciło się wszystko.  

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki Żona z paniami robi wieniec, to jak nie było świetlicy to u nas 

w domu robiły to bałem się do kuchni iść coś zjeść tak 

urzędowały (śmiech). 

W zeszłym roku namawialiśmy gospodarzy żeby uczestniczyli 

w dożynkach, ale czekali aż my coś zrobimy i ich zaprosimy na 

gotowe. 

2. Dni gminy/wsi Jest Dzień Integracji Wsi, można to podciągnąć pod dzień wsi. 

Jest mecz piłki nożnej, jakieś pokazy dla dzieciaków, dzieci 

skaczą w workach. Potem jest poczęstunek i zabawa.  



3. Lokalne festyny 
Turniej Wsi, dzieli się na część letnią i zimową. Trzeba się 

przygotować, przedstawić coś. Mecze są. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Dzień Dziecka, Dzień Matki jest organizowany. Mało chętnych 

do pomocy jest a nam jest coraz ciężej. 

 


