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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Grobia u nas akurat jest nazwa Sprzeczno, podzielona jest na 

dzielnice jest Jaroszewo, Grobia Centrum, pod Lutomkiem, 

Sprzeczno, Diabłowo”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„U nas to nie ma nazw kiedyś jeździli za Kłosowice na KINIE 

łąki tam mieli, my tu mówimy na Pucka, czy Torfiarnia”. 

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 

 

„Nie znam żadnej legendy na temat Grobii”, 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„No w ten sposób, że idziemy na jakieś Andrzejki na jakąś 

zabawę, nie raz w Grobii jest organizowana zabawa”. 



2. św. Marcina/11 

listopada  

Brak informacji. 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Robiło się prezenty dla dzieci ale kiedyś był tylko Gwiazdor 

nie było św. Mikołaja, rano jak wstali to mieli prezenty w 

butach jak mieli buty wyczyszczone”. 

5. Wigilia „Składamy sobie życzenia, dzielimy się opłatkiem, rano 

ubieramy choinkę, Gwiazdor przychodzi, 12 potraw mamy, 

pierogi z kapustą i z grzybami, karp w winie, makiełki, sianko 

pod obrusem mamy, jemioła wisi w altanie, kiedyś chodziliśmy 

na pasterkę”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Rano jedziemy do Kościoła, odpoczywamy albo ktoś 

przyjedzie albo my gdzieś jedziemy”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Spotykamy się co trzy lata u innej rodziny, strzelamy 

petardami, kiedyś bramy wystawiali”. 

8. Trzech Króli  „Jedziemy do Kościoła i przychodzą Trzej Królowie, dzieci się 

przebierają, kredą piszemy na drzwiach”. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej „To do Kościoła jedziemy ze świecą”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„W karnawale zabawy są w świetlicy u nas w Grobii, 

Podkoziołek ostatni dzień karnawału tylko do 24 godziny, na 

tłusty czwartek pieczemy pączki”. 

12. Topienie Marzanny „To jak kiedyś chodziliśmy do szkoły, na Warcie topiliśmy”. 

13. Środa Popielcowa „Do Kościoła kiedyś woreczki z popiołem zaczepiało się takie 

psikusy”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Z palmami do Kościoła palmy są z wierzby, gryczpanu, 

później się je pali w piecu”. 

16. Triduum Paschalne „Boże rany kiedyś witką się biło rano”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

„Dzieci idą do Święconki do koszyka wkładamy jabłka, chleb 

coś słodkiego, pieprz, sól, jemy śniadanie wielkanocne, 



koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

dzielimy się święconką”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Śmigus dyngus lejemy się wodą, kiedyś to się mocno 

laliśmy”. 

19. Zielone Świątki „Kiedyś się stroiło brzózkami przed wejściem”. 

20. Boże Ciało „Na procesję do Sierakowa”. 

21. św. Jana „Wianki to puszczamy na stawku, sołtysowa robi zabawę”. 

22. MB Zielnej „Zioła i do Kościoła się jedzie”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Jedziemy na cmentarz, idziemy na Groby, zapalamy znicze”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Kobieta w ciąży nie może patrzeć przez dziurkę od klucza bo 

dziecko zeza dostanie, na roczek to się kładzie książeczkę, 

kieliszek i różaniec i zależy co wybierze”. 

2. Ślub i wesele „Przed weselem to pól teram się organizuje i bije się to szkło 

kiedyś to dzień przed weselem a teraz to tydzień przed, śpiewali 

sinidu sinidu za stodołą pieniek żeni się żeni się  Jędrzejczaka 

synek albo sinidu sinidu na podwórku górka żeni się żeni się 

Dziubińskiego córka, błogosławieństwo rodziców, bramy 

dzieciaki zatrzymują jak się wraca z Kościoła i trzeba dać 

pieniążka jakiegoś”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Przed pogrzebem różaniec się odmawia, świece się zapala”. 

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 

„Ślepe ryby to kiedyś się tak mówiło na zupę jarzynową, szabel 

to była fasolka zielona przepisy jeszcze znam od mamy to taki 

szybki obiad bez specjalnej okazji”. 

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) 

„Krzyż Napoleoński w Grobii Jaroszewo i figura fundowana w 

latach 20. przez mieszkańców wsi i Krzyż w Grobii Centrum”. 

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Brak informacji. 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 

Brak informacji. 

4. Miejsca kultu 

religijnego 

Brak informacji. 

5. Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 

Brak informacji. 

6. Lokalne odpusty Brak informacji. 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki „Dożynki jeszcze jakieś są i wiejska zabawa jest, wieńce 

robimy na dożynki gminne albo powiatowe”. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 



3. Lokalne festyny „Sołtysowa organizuje Majówkę z Dniem Dziecka i nie raz był 

takie rywalizowanie dzielnic”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


