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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Za Niemców to była Grabiz, przedtem to był Buherhof czyli 

Bukowa zagroda, Grobia dzieli się na Sprzeczno, Diabłowo, 

Egipt, pod Lutomek, Centrum”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„U nas się mówi na Kaczmarkowej przeważnie pola to miały 

takie nazwy jak nazwiska od kogo się kupowało, koło 

Smoczyka czy koło Tomaszczyka”. 

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 

„Most nad jeziorem Lutomskim i jakaś Pani hrabina jechała i 

spadły do wody i się utopili wszyscy i hrabina i te woły. 

Legenda o rybaku, który puścił rybę w jeziorze Lutomskim a 

złapał ją w jeziorze Jaroszewskim no i jeszcze, że tam gdzie 

jezioro Jaroszewski kiedyś było jakieś miasteczko, które 

zostało zalane”. 



Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Kiedyś jako dzieciaki tak we wsi jakieś imprezy Andrzejkowe 

robią, laliśmy kiedyś wosk”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„My kiedyś tego nie obchodziliśmy teraz jakieś rogale 

pieczemy, no i na Marcina zawsze gęsi się piekło”. 

3. Adwent „Chodziliśmy na Roraty do Kościoła”. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Czyściliśmy buty żeby Mikołaj przyniósł jakieś prezenciki”. 

5. Wigilia „Kiedyś złe Gwiazdory chodziły po wsi i trzaskały rózgą, 

trzeba było pacierz powiedzieć, zawsze gospodarz ubierał 

choinkę , śnieg z waty się robiło, choinka stoi do Matki Boskiej 

Gromnicznej, czytamy Pismo Święte przed Wigilią, pod 

obrusem jest trochę sianka, nakrycie dla jakiegoś przybysza i 

12 potraw, pieczemy pierniki, ciasta”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Spędzamy w domu raczej wszyscy do nas przyjeżdżają”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Na Sylwestra muszą być pączki i golonka, spędzamy w 

domu”. 

8. Trzech Króli  „Bardzo rzadko chłopacy przebrani chodzili ale rzadko, 

piszemy poświęconą kredą, kiedyś okadzaliśmy dom”. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej „Na mszę do Kościoła z Gromnicą i zapalamy Gromnicę jak 

burza jest”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„Na tłusty czwartek muszą być pączki, kaczka, pyzy, to sobie 

chłopacy robili jakiegoś Sylwestra w domu a my to też raczej w 

domu, kiedyś chodziliśmy na imprezy tutaj we wsi albo w 

Sierakowie”. 

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa „Ścisły post, do Kościoła, w szkole woreczki na plecy z 

popiołem się zakładało a ja większa frajda jak udało się 

nauczycielowi zawiesić”. 



14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Robimy palmy i do Kościoła”. 

16. Triduum Paschalne „Boże rany do dzisiejszego dnia jeszcze każdemu”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„W Wielką Sobotę przygotowujemy cały stół i do nas do domu 

przyjeżdża ksiądz, na stole mamy jaja, baranek z masła, szynka, 

dekoracje stołu, kiełbasa, babki różne mamy, mazurki, chlebek, 

sól, pieprz, owoce, słodycze, rano idziemy do Kościoła i po 

Kościele jemy śniadanie, dzielimy się tylko jajkiem, modlitwa 

przed posiłkiem, zając przychodzi po śniadaniu”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Lany poniedziałek jest, kiedyś to pływało, ale teraz jeszcze też 

trochę”. 

19. Zielone Świątki „Kiedyś w domu to tatarakiem zdobiło się okna i drzewka się 

wkładało”. 

20. Boże Ciało „Na procesję do Sierakowa”. 

21. św. Jana „U nas w domu nie ma tradycji”. 

22. MB Zielnej „Bukiety robimy, zioła zbieramy”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Wiadomo czyścimy groby i jedziemy na mszę”. 

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 robią tydzień przed weselem a kiedyś dzień 

przed ślubem”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Kiedyś zmarły leżał w domu, codziennie przychodzili sąsiedzi 

i różaniec odmawiali, do Figury szła trumna a dopiero od 

Figury jechał karawan”. 



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 

 

„Rosół z wody z szynki na Wielką Sobotę, ale to przepis jest 

bardzo stary, jeszcze ze świniobicia to jest kiszczonka jak się 

kaszaki gotuje, albo wędliny to zostaje taki tłusty rosół ale to 

tylko się je zaraz po świniobiciu”. 

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 w Centrum i Figura w Grobii Jaroszewo”. 

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 „Kiedyś dożynki były, teraz to może Sołtysowa by tam 

wiedział”. 



2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Sołtysowa robi Majówki i Dzień Dziecka”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


