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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Zawsze była Grobia bo mówili, że to od grobów bo tu jakieś 

groby są”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„My to nie mamy takich nazw jedynie jak łąkę mieliśmy to w 

Kłosowicach to na Kłosowice”. 

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 

„To tak słyszałam, że Pan Jezus przyszedł i chciał się umyć u 

kogoś i mu odmówili to wziął tą wodę i zalał całe miasteczko 

tam gdzie teraz jezioro Jaroszewskie”. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

 

„Nie specjalnie kiedyś to jak do szkoły chodziłyśmy to sobie 

wosk lałyśmy i trzewiki ustawiałyśmy do wyjścia to mówili, 

która pierwsza wyjdzie za mąż”. 



2. św. Marcina/11 

listopada  

„Tylko tyle jak sami piekliśmy rogale a teraz kupujemy”. 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Na Mikołaja to dzień wcześniej czyściliśmy trzewiki”. 

5. Wigilia „Choinka była ubieraliśmy jak czas pozwolił nie raz w dzień 

wigilii nie raz wcześniej, robiliśmy kółeczka z kolorowego 

papieru i orzechy się wieszało, jabłka, pierniki, staramy się 

żeby było 12 potraw, łamiemy się opłatkiem chodzimy na 

pasterkę, kolędy śpiewamy, przychodzi Gwiazdor daje 

prezenty”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„My raczej w domu spędzamy Święta, chyba, że w drugie 

święto to wyjeżdżaliśmy do rodziny na drugi dzień świąt to 

była zazwyczaj kaczka”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Jak była zabawa we wsi to się szło a jak nie to nie”. 

8. Trzech Króli  „Piszemy kredą na drzwiach C + M + B i wtedy święconą wodą 

poświęcę wszystkie izby w domu i garaże i na drzwiach stodoły 

trzy krzyżyki pisze tą poświęconą kredą”. 

9. Kolędnicy „Teraz trochę chodzą ale kiedyś nie chodzili ale to takie dzieci 

tylko”. 

10. MB Gromnicznej „To do Kościoła ze świecą do poświęcenia i jak przychodzę to 

krzyż na altanie żeby się okopciło, jak jest ciężka burza to 

zapalam Gromnice kiedyś to jeszcze odmawialiśmy litanie do 

Wszystkich Świętych”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„Kiedyś my obchodzili różne zabawy, to Koło Gospodyń coś 

tam organizowało, Podkoziołek też zawsze był tylko do 24 

godziny”. 

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa „Na mszę się jechało i wieszaliśmy woreczki z popiołem takie 

psikusy”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 



15. Niedziela Palmowa „Z palmami się szło do Kościoła, szliśmy na łąkę i zbieraliśmy, 

jak z Kościoła wracaliśmy to jednego baźka trzeba było zjeść, i 

te gałązki wkładaliśmy w stodole za taką belkę żeby chroniły, 

później je palimy”. 

16. Triduum Paschalne „Jak byłyśmy małe to dziadek jeszcze tradycyjnie trochę 

rózgami pobił, ale dzisiaj już nie”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Kiedyś to sąsiadka udostępniała pokój i tam przyjeżdżał 

ksiądz, a teraz w świetlicy ksiądz święci no i ja idę, do 

koszyczka wkładam kawałek szynki, kiełbasę, babkę małą, 

jajko, chleb, jabłuszko, na rano idziemy do Kościoła kiedyś to z 

rezurekcji gospodarze się ścigali który pierwszy wróci do domu 

ten będzie przodował w plonach taka tradycja była, kiedyś to 

śniadanie wielkanocne to zamiast obiadu był, teraz rano 

śniadanie jemy i dzielimy się święconką, zając to dzień 

wcześniej gniazdko robiliśmy i rano to zawsze coś tam było, 

kiedyś to dziadek szedł z nami na pole i rozrzucał te święcone 

skorupki od jajek, w domu kiedyś to robiłyśmy pisanki teraz 

już nie, wysyłamy jeszcze kartki świąteczne”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Śmigus dyngus to się trochę wodą laliśmy”. 

19. Zielone Świątki „To pamiętam zawsze gałązki od brzozy utykałyśmy w furtkę a 

w domu w oknach to był tatarak”. 

20. Boże Ciało „Na procesję do Sierakowa”. 

21. św. Jana „Teraz sołtysowa robi na stawku dzieci puszczają wianki”. 

22. MB Zielnej „To robię bukiecik do poświęcenia do Kościoła to dziurawiec, 

mięta, melisa, bukieciki zostają i jak wyschną to go pale”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Przedtem się groby jedzie zrobić i później msza za zmarłych”. 

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 „Kiedyś śluby były w domu no i ten pól teram”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Kiedyś to w domu leżeli do pogrzebu nie raz dwa albo trzy 

dni, stypa taka była w domu no i jak trumnę wynosili to krzesła 

do góry nogami stawiali i żałoba za rodziców to mówią, że 

rok”. 

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 

„Zupa z krwi gęsi czyli ta czarnina ale to przepis od mamy, 

robiliśmy w tygodniu tak bez okazji no i jeszcze polewkę z 

maślanki albo z kwaśnego mleka przeważnie na śniadanie”. 

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) 

„W Grobii Jaroszewo jest Figurka Najświętszego Serca 

Jezusowego, we wojnę Niemcy zrzucili tą figurkę  i Krzyż jest 

w Grobii Centrum za mojej pamięci był drewniany a teraz jest 

już metalowy”. 

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 „Teraz nie, kiedyś były to my ubierali traktor i przyczepę czy 

tam jak konie były to ubieraliśmy teraz to robimy wieńce tylko 

do Kościoła na parafialne dożynki”. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Dzień dziecka sołtysowa robi i jakąś Majówkę i zawody 

wędkarskie”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


