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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

Brak informacji. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„Tu są dzielnice jest Sprzeczno, Diabłowo, jak burmistrz był to 

była jeszcze Trafisówka, Jaroszewo, Centrum, Egipt, Palestyna, 

Gaiser pępek czyli gęsi pępek a teraz też mówią pod Lutomek. 

U nas jak mówimy to tylko, że idziemy na dzierżawę, mieliśmy 

łąkę na łysej górze bo tam nigdy nic nie rosło”. 

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 

„Tak specjalnie nie znam”. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Kiedyś wosk laliśmy, dziewczyny stawiały buty, która 

wcześniej wyjdzie za mąż, pod poduszkę imiona się kładło, to 

znaczy karteczkę z imieniem różnych chłopców kładło się pod 

swoją poduszkę i które imię rano pierwsze się wybrało tak 

będzie miał na imię przyszły mąż, we wsi jest zawsze zabawa 

Andrzejkowa”. 



2. św. Marcina/11 

listopada  

„No to wiadomo rogale zawsze były i zawsze była gęsina”. 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Ja jak byłam dzieckiem to rodzice nie robili nic, później 

dopiero moim dzieciom wystawialiśmy buciki, dzieci muszą 

buty wyczyścić”. 

5. Wigilia „Wielkie sprzątanie jest przed Wigilią, przystrajamy dom, 

choinkę ubieramy w dzień wigilii,  girlandę ze świerków 

robimy, rodzice zawsze przynosili snopki zboża i w jednym 

koncie pokoju zawsze stało. Ja już tego nie robię, sianko jest do 

dzisiaj. Na choince mamy bombki ale zawsze też mamy 

pierniczki, orzeszki, jabłuszka, włosy anielskie, kiedyś więcej 

było tych papierowych wycinanek, no i świeczki były ale tylko 

kilka, łamiemy się opłatkiem, przed wieczerzą odmawiamy 

modlitwę, jak dzieci są to przychodzi Gwiazdor. Moja mama na 

samą wigilię robiła racuszki drożdżowe”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Na święta zawsze robimy gołąbki i zawsze jakieś mięso i w 

domu spędzamy”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„W domu zazwyczaj ale to zawsze ze znajomymi, no i jeszcze 

takie psoty były wystawiali bramy, wychodki wynosili”. 

8. Trzech Króli  „Zazwyczaj chodzą Trzej Królowie i kolędują. Przebrana 

młodzież chodzi po wiosce. Jakaś śmierć jest, jakiś diabeł jest”. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej „Do Gromnicznej choinka musiał stać ale w Gromniczną już 

rozbierali”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„Jak byliśmy młodsi to chodziliśmy na zabawy bo to we wsi 

było organizowane bo to zabawy były tak zwane koszykowe 

czyli co się chciało jeść i pić to trzeba było sobie przynieść a 

zespół to załatwiał Sołtys. Podkoziołek trwał tylko do 24 

godziny”. 

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa „O to psikusy się robiło, worki z popiołem się wieszało, 

największy ubaw był jak się nauczycielowi powiesiło, no a 

dzisiaj ścisły post i do Kościoła”. 



14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Palemki robimy obowiązkowo, podstawą są te bazie, z 

gryczpanu, z krepy później je palimy”. 

16. Triduum Paschalne „Boże rany to obowiązkowo wszyscy dostają”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Na święconkę jedziemy do Sierakowa, do koszyczka to 

kładziemy sól, pieprz, buraczki z chrzanem, jajko, szynkę i 

kiełbasę suchą i chleb, pisankę często. Takiej tradycji robienia 

pisanek to tak nie ma, tylko w cebuli albo w życie kiedyś 

babcia gotowała. Po śniadaniu idziemy na mszę, dzieci robią 

gniazdka dla zająca. My dzielimy się jajkiem na śniadaniu”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Obowiązkowo lanie wody, tu można się trzy, cztery razy 

przebrać” – respondent przytacza zwyczaj lany poniedziałek. 

19. Zielone Świątki „Tatarak obowiązkowo, maimy dom to znaczy zielenimy, 

dekorujemy dom tatarakiem i brzozami, w wazonie też musi 

być”. 

20. Boże Ciało „Procesja w Sierakowie”. 

21. św. Jana „No to tu w Grobii puszczają wianki na stawku i impreza 

później jest”. 

22. MB Zielnej „Też się robi bukiety z polnych kwiatów zanosi się później do 

Kościoła no a później się zasusza”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„No to sprząta się na grobach, na cmentarzu, wieczorem też 

jedziemy na cmentarz, na Mszy jesteśmy no i w ten dzień za 

duszny też jedziemy”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Kiedyś wieszaliśmy wstążeczkę albo w ogóle coś czerwonego 

w wózeczku żeby nikt uroku nie rzucił na dziecko czyli nie 

ociotował, kobieta w ciąży nie powinna się przestraszyć, przed 



chrztem dzieci się na dwór nie wywoziło.” 

2. Ślub i wesele „Pól teram, tłuczenie szkła na szczęście, szkło powinno być 

białe, przezroczyste kiedyś było dzień przed weselem i 

powinno być tylko do północy”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Ze śmiercią to zapalało się świece jak ktoś umarł i lustra się 

zasłaniało, kiedyś na różaniec się chodziło do sąsiadów a teraz 

to w kostnicy, w żałobie do pół roku na pewno się chodziło, jak 

trumnę z domu się wynosiło to się przewracało krzesła do góry 

nogami”. 

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 

„Pierogi ruskie czyli z serem z cebulką i białym serem, 

buraczki z chrzanem to tak zazwyczaj na Wielkanoc 

szczególnie robimy. Zacierkę taką zupę mleczną robiliśmy do 

tego były takie kluski z mąki i soli, dżem wysmażany z wiśni 

Sokółki czyli tej wiśni co przy drogach rośnie.” 

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) 

„Krzyże tak, w Grobii Centrum jest no i w Grobii Jaroszewo 

jest Figurka”. 

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 były ale zanika trochę ta tradycja do Kościoła jeszcze 

wieniec robią”. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Pani Sołtys jeden rok zrobiła, że była taka rywalizacja 

dzielnic, no i Majówkę robi”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


