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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Grobia dzieli się na Sprzeczno, Jaroszewo, kiedyś to tak 

mówili bo ta wieś jest tak rozległa, Egipt kiedyś Armhaus bo to 

był dom dla biednych zaraz po wojnie, Grobia podczas 

okupacji inaczej się nazywała tylko nie utrwaliło mi się to 

Grabiz coś takiego chyba, ten dom co tutaj mieszkamy to 

pracownicy folwarku tu mieszkali”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„U nas się mówi na Diabłowo, to taka droga przez pola, na łęki, 

na kinie to są łąki pod Kłosowicami, my jeszcze mówimy na 

Trafisa, na Palestyne.” 

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”. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Kiedyś robiliśmy laliśmy wosk, dzisiaj jest impreza w 

świetlicy, kiedyś to tylko w domu”. 



2. św. Marcina/11 

listopada  

„To zawsze rogale pieczemy”. 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Jak dzieci były małe to buty czyścili i dostawały dzieci 

prezenty”. 

5. Wigilia „Dom stroimy światełkami, choinka duża prawdziwa, przed 

wieczerzą jest modlitwa, czytamy pismo, przed wejściem jest 

zawsze jemioła, 13 albo 14 dań szykujemy, moukluski czyli 

makiełki, kompot z suszu i ryba w galarecie, gwiazdor 

przychodzi, cała rodzina przyjeżdża, na pasterkę przeważnie na 

24 idziemy”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Święta to w rozjazdach zawsze jest indyk i kiedyś to 

koniecznie zając był szykowany”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Ze względu na obowiązek w świetlicy organizuje, kiedyś jak 

nie było Sali to całe centrum się spotykało i sobie życzenia 

składają”. 

8. Trzech Króli  „Jedziemy do Kościoła i ja kadzę pomieszczania i piszemy 

kredą na drzwiach, zawsze dzieciaki jakieś się poprzebierają i 

chodzą”. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej „To nie ma”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„W karnawale to co tydzień jest jakaś impreza w świetlicy, a 

dla wioski są dwie zabawy w karnawale”. 

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa „Nic już teraz, kiedyś to wieszali woreczki z popiołem takie 

zabawy były”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Palemki szykujemy z bazi i idziemy do Kościoła”. 

16. Triduum Paschalne „Boże rany jeszcze obchodzimy”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

„Idziemy wszyscy do świetlicy z koszyczkiem, kiedyś jak nie 



koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

było można robić to w domach ksiądz święcił w prywatnych 

domach i ludzie się w wybranych zbierali, jedziemy rano do 

kościoła i później jemy śniadanie przychodzi zajączek”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Oj jaka wariacja była wszystko pływało okna pootwierali i 

wiadrami lali”. 

19. Zielone Świątki Brak informacji. 

20. Boże Ciało „Na procesję do Sierakowa”. 

21. św. Jana „Wianki to puszczamy na stawku”. 

22. MB Zielnej „Zioła zbieramy nawet gałązkę pomidorów i kukurydza i 

idziemy do Kościoła a później to cały rok wisi”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Jedziemy na wszystkie cmentarze porobić, Msza za zmarłych i 

wieczorem też na cmentarz”. 

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 „Pól teram teraz to robi się takie większe nie raz jak wesela”. 

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 

Brak informacji. 

Tradycje kulinarne, w tym: 

produkt regionalny i 

lokalny, potrawy 

świąteczne, przepisy 

„Zupa z korbola czyli z dyni ale ja nie jadam tego tylko babcia, 

no i zając na drugie święto, w mojej rodzinie to ten przepis jest 

już bardzo długo”. 



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 centrum jest Krzyż już z przed wojny w czasie okupacji był 

zdjęty, a figura jest na Jaroszewie”. 

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 są tylko dla wsi pomidorowo-zbożowe, tylko jest 

impreza”. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Dzień Dziecka połączony z zawodami wędkarskimi i 

Majówką”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


