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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 
Dąbrówka Leśna, bo pięknie położona, w internecie jest 

wszystko opisane. Skąd Dąbrówka to nie wiadomo, ale kiedyś 

Miejska, teraz Leśna, ale zawsze Dąbrówka.  

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Zielona Droga to zawsze mówili, nie tam gdzie się jedzie na 

Nowołoskoniec, tylko na prawo.  Zielona to była ta ukośna.  

Glinki się mówiło, ta droga do Kowanówka.  

Kozi Rynek, ale to weszło później, ale Pryski, Dziesiąty i 

Glinki to od zawsze, odkąd pamiętam. 

Podwórze to jeden duży dom, pałac taki i tam było takie wielkie 

wkoło podwórze i mówiło się, że się tam  idzie, na podwórze.  

Całe życie się mówiło, że się nie jedzie do Nowołoskońca tylko 

do Eichwastu, to było jeszcze zniemczone.  To jeszcze się tak 

właściwie dzisiaj mówi. Dużo ludzi tak mówi. Starzy ludzie 

mówili do Nowoskońca.  

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 staw prywatny, dawny wiejski. W zasadzie wszystkie 

stawy już są teraz prywatne. Dużo jest tych stawów, ale żaden 

wspólny.  

Kiedyś był cmentarz niemiecki i bardzo dzieci były straszone 

tym cmentarzem. Ileś tam kamieni jeszcze jest. Trochę 

nieładnie to wygląda.  

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) 

Teraz się obchodzi, ale ze 30 lat temu tez się obchodziło. Ja nie 

wiem, czy więcej charakterystyczne były kiedyś andrzejki niż 

teraz, bo przecież były i kotyliony i zabawa, tradycyjne lanie 

wosku to w domach i w szkole, jak jeszcze była. To dzieciaki 

wtedy miały takie zabawy, obrzędy. Buty układano, który 

pierwszy wyjdzie za próg ta pierwsza wyjdzie za mąż. Teraz też 

jest zabawa. 

2. św. Marcina/11 

listopada  
Zawsze było, że Marcin na białym koniu i rogale marcińskie. Ja 

piekę.  

3. Adwent Postu każdy w domu przestrzega, ale nie ma nic takiego żeby 

odczuć, ze to jest jakiś specjalny czas.  

Dzieci z lampionami chodzą na roraty, ale to jest nowszy 

zwyczaj. Nie pamiętam żebym chodziła. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 
Chyba zawsze były mikołajki, teraz też są. Daje się bardziej 

słodycze niż prezenty, to na Gwiazdora dopiero. Takie 

symboliczne. Buty trzeba wystawiać, moje wnuki też to robią. 

Miały być w tym roku wiejskie mikołajki dla dzieci, ale nie 

wypaliły. Będą w innym czasie, bo dzieciaki już były 

nastawione, że przyjedzie dmuchany zamek.  

5. Wigilia U nas jak było tak wszystko dalej wygląda. Mimo, ze kościół 

zniósł post, to u nas się trzyma. Na stole musi być to, co lubią. 

Bo mówią o tym, że ileś tam potraw, a nie tędy droga. Nie będę 

robić czegoś, czego nie jedzą. Jak się wszystko policzy to i 12 

może będzie.  



Przede wszystkim musi być karp. Obowiązkowo śledź, w 

śmietanie i oleju. W ogóle nie robię makiełek bo nie jedzą. 

Zupę rybną tylko dla babci. Kiedyś zrobiłam barszczyk na tym 

wywarze rybnym to nikt nie ruszył. W ciągu roku często robię 

grzybową więc na Wigilię już nie robię.  Pasterka jest o 22:00 i 

o północy.  

Kiedyś gwiazdory jak chodziły to się wpuszczało normalnie bo 

od domu do domu chodzili, teraz jak kto zamówi. Sianko pod 

obrusem musi być. Wieczerze rozpoczyna najstarszy, 

niezależnie czy to kobieta czy mężczyzna. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Brak informacji. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 
Wystawiali uliczki i nie tylko, bo całe bramy. Wóz drabiniasty 

wnosili na dach, także to było okrutnie, a teraz już tego nie ma. 

Uliczek to się tygodniami szukało. 

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 Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa W poście dużo osób ma takie postanowienia: pije na umór to w 

poście nie piję przez 40 dni. Ale żeby tak przestrzegać postu 

czy w Wielkim Poście czy w Adwencie to na to już się nie 

zwraca uwagi. Ale w domach na pewno my tego 

przestrzegamy.  

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa Brak informacji. 

16. Triduum Paschalne Brak informacji. 



17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

Brak informacji. 

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 

Kiedyś się pierze skubało, od domu do domu, ach! To już 

dawno zanikło, a szkoda. I kiszenie kapusty, wyparzone 

gumiaki i się deptało, oj nadeptałam się (śmiech). 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest Brak informacji. 

2. Ślub i wesele Teraz oczepiny to młodej tylko się zdejmie welona, mucha i to 

wszystko. A tu chodzi więcej o przyśpiewki w starym stylu.  

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 

Koła Gospodyń Wiejskich już ładnych parę lat nie ma. Z 

siedem czy osiem lat. Jako Koło już nie reaktywujemy się, ale 

myślałyśmy o stowarzyszeniu, tylko, że nie ma ludzi! Jest nas 

tylko garstka! a jeśli to się założy, to trzeba działać.  

Tego nam brakuje  

Tradycje kulinarne, w tym: 

produkt regionalny i 

lokalny, potrawy 

świąteczne, przepisy 

Zupa z brukwi.  



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. 

Na choince jedynie ten srebrny łańcuch jest kupny a tak cała 

reszta została przez nas zrobiona. To są wszystko robótki 

ręczne. Takie w stylu origami. Na Wielkanoc tez robiliśmy 

jajka ze wstążeczek, na Gwiazdkę gwiazdorki ze wstążek.  

Mamy jedną taka osobę co na poważnie się zajmuje 

rękodziełem. Takie strażackie obrazy malował [obrazy w 

świetlicy]. 

IV. Przejawy religijności tradycyjnej 

1. Kapliczki i krzyże 

w miejscowości 

(okoliczności 

powstania, rok 

fundacji, 

fundatorzy) 

Parafia w Obornikach, ale jak jest wolna sala to raz po raz 

mamy na świetlicy mszę. Ksiądz ma swój mały pokoik ze 

swoimi szatami.  

Kapliczki żadnej nie ma. 

Jest krzyż, dawniej święconka się przy nim odbywała i majowe.  

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Nic takiego nie ma. 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 
Brak informacji. 

4. Miejsca kultu 

religijnego 
Parafia w Obornikach, mamy zabytkowy kościółek cały, 

Podwyższenia Krzyża 

5. Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 
To tylko z kościoła, jest droga krzyżowa w Bogdanowie. 

Całe mnóstwo pielgrzymek jest z kościoła organizowanych. 

6. Lokalne odpusty Latem, św. Krzyża i Miłosierdzia Bożego. Kiedyś całe 

mnóstwo bud było. Pamiętam jak dzieciaki były małe i się 



jeździło do Połajewa, to strach był przejść bo wszystko chciały. 

Cały kościół był obstawiony, tyle, że nie szło przejść. Teraz 

jedna budka stoi z pierniczkami.  

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki Wieńce to przed 2 tygodnie po parę godzin dziennie się robi. 

Już nie ma konkursu na pierwsze miejsce a i tak robimy zawsze 

wielki. Miał być taki od stołu a był taki od ziemi. Każdy ogląda 

na dożynkach a my  jesteśmy dumne.  

Dożynek wiejskich nie ma i nigdy nie było. 

Dla tych co byli aktywni przy dożynkach gminnych w innym 

dniu robi się spotkanie, kawę.  

Parafialne tez są, ksiądz zawsze czeka na ten wieniec i się 

bardzo cieszy.  

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny Turniej Wsi – w ośrodku kultury. Siedziałam na youtube i 

szukałam jak oczepiny wyglądają. Bo trzeba pokazać jak to 

pani młoda przechodzi do mężatek a pan młody do żonatych. 

Oczepiny, przyśpiewki, nagabywanie młodych, to symboliczny 

moment podczas wesel wiejskich gdzie młoda zostaje przyjęta 

do grona żon, a młody do grona mężów. Zadaniem grupy jest 

pokazanie krótkiej scenki pokazującej ten zwyczaj. Czas 

prezentacji 5 min. 

Tylko pokazać to przejście młodej i młodego z przyśpiewkami i 

nic więcej w tym czasie nie jest się w stanie zrobić. Tylko jest 

problem z młodymi, bo nie chcą brać udziału. Dla nich to 

wszystko już jest wiocha.  

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Spotykamy się co środy, ale jest nas garstka.  

Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet 

 


