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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 
Dawniej Osowo Nowe to było tylko kilka budynków, takich co 

mieszkali ludzie pracujący w majątku. W powojennych czasach 

rozdane tę ziemię. W Osowie Starym był majątek, ale nie 

pamiętam nazwiska. Czy to przy szosie Osowo, czyli Nowe 

dawniej też się tak nazywało to nie wiem.  

Nie wiem czy Osowo to ostoja, zbiorowisko. Nie wiem.  

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Ja nie jestem urodzony tutaj, to tylko z opowiadań teściowej, 

która wiele lat była sołtysem, ale nic mi się nie przypomina.  

Pałac w starym Osowie, ale ruina obecnie.  

Bielawy. 

Droga Akacjowa w Starym Osowie. 

Łowiza, to Ludwikowo obok nas. 

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) 

Ale jest Osowo Nowe gdzie były PGR-y i Osowo Stare to 

rolnicza wieś. I to był taki podział. Mówiło się pegieerusy. W 

niektórych to jeszcze siedzi, starsi ludzie nakręcają w 

rodzinach.  

Egzonimy (nazwy 

zewnętrzne grup lokalnych 

i regionalnych) 

 

Brak informacji. 



II. Folklor dawny i inne zjawiska kulturowe 

Podania (opowieści) o 

wydarzeniach lokalnych 
Majora Dobrzyckiego zastrzelonego w Obornikach wyłowiono 

z Warty w Bablinie i pochowano. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

Brak informacji. 

2. św. Marcina/11 

listopada  
Brak informacji. 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 
Mikołajki dla dzieci będą w tym roku. Jak wnuki się zaczną to 

znowu będą mikołajki w domu. 

5. Wigilia Tutaj to nie wiem czy chodziły gwiazdory, ale za Wartą w 

Bąblińcu to tak, chodzili. Żeby więcej strachu było to oponę od 

roweru zakładali, kacze nóżki zawieszali na szyi.  

Babcia chodziła z opłatkiem do zwierzą. Sianko pod obrusem. 

Makowiec obowiązkowo. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Brak informacji. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 
Jak się tu przeprowadziłem, to już nie było wystawiania bramek 

[lata 80-te]. ale w Bąblińcu psa z budą na drzewie posadzili. 

W Nowym Roku stara panna nie mogła pierwsza przyjść do 

domu bo nieszczęście sprowadzała. 

8. Trzech Króli  Pisze się litery na drzwiach, to jeszcze jest. 

9. Kolędnicy Tego nie pamiętam. 

10. MB Gromnicznej Chodzi się do kościoła ze świecą. Zapalało się na burzę, 

modliło się.  

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

Brak informacji. 



12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa Post musi być w tym dniu i to ścisły. Jak chodziłem do liceum 

w Obornikach to jeszcze woreczki robiliśmy.  

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa W niedzielę Palmową objeżdżało się granice pola i święciło, 

pamiętam, że wujek to robił końmi.  

Tu nie było jak w innych regionach, że były bogate palmy, 

tylko bazie.  

Zawsze się zastanawiano czy zdążą się rozwinąć do świąt.  

16. Triduum Paschalne Pod świetlicą jest takie wyznaczone miejsce i tam jest 

święconka. Kiedyś się czuło, że są święta, teraz jedzenie jest na 

co dzień, kiedyś 2 tygodnie wcześniej się jajek nie jadło. 

Przed Wielkanocą kominiarzom trzeba było jajka dać jak 

przychodzili z życzeniami. Teraz to zanikło, ale kiedyś 

kominiarze obowiązkowo chodzili. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

Zawsze ksiądz do nas przyjeżdżał, był duży okrągły stół 

zastawiony [w Bąblińcu]. Przez płótno było wyciskane masło 

na barana i nożem wyciskana wełna. Babcia zawsze takiego 

wielkiego barana robiła.  

Wielka szynka wędzona własnej roboty, kiełbasy, gryczpan do 

ozdoby, mazurki, jeże z migdałami babcia robiła. Teraz już nikt 

tak nie robi, tak ciotki stare proszę żeby odtworzyły. Człowiek 

był tak wyposzczony, że po 15 jajek potrafił jeść.  

Gniazdka dzieci sobie robią na zajączka. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 
Kiedyś na wóz się wkładało beczkę napełnioną wodą i się 

jechało przez wieś i lało wszystkich dookoła.  

19. Zielone Świątki Kiedyś się przystrajało tatarakiem, teraz przemiany są, nie ma 

już tego.  

20. Boże Ciało Na koniec oktawy Bożego Ciała bardzo uroczyście było zawsze 

w Bąblinie. Wkoło tego spacerowego miejsca w klasztorze.  



A w Kiszewie szło się wśród pól, jeździło się tam. 

21. św. Jana Brak informacji. 

22. MB Zielnej Brak informacji. 

23. MB Siewnej Teraz ksiądz święci, ale wcześniej tego nie było. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

Brak informacji. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest Czerwone wstążeczki do wózka, żeby cioty odgonić, takie tam 

zabobony.  

2. Ślub i wesele Brak informacji. 

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 

Dawniej było Koło Gospodyń Wiejskich, teraz nie ma, także ze 

względu na brak miejsca do spotkań. 

Czasem się trafią takie osoby, ale nie było u nas. 

Tradycje kulinarne, w tym: 

produkt regionalny i 

lokalny, potrawy 

świąteczne, przepisy 

Czernina. Babcia jeszcze czyściła nóżki kacze i owijała 

flaczkiem. Bardzo to lubiliśmy. Żołądek czyszczony, krojony 

na pół i z pół metra flaka też czyszczony. Żołądek był wbijany 

w jeden pazur kaczy i obkręcony flaczkiem. Flaczek taki 

kruchy. Wielkopolska kuchnia była praktykowana.  

III. Tradycje rękodzielnicze 

Tradycje wytwórczości 

rękodzielniczej, sztuki 

ludowej oraz artystów 

nieprofesjonalnych 

 

Dawniej w Obornikach była pantoflarnia.  



IV. Przejawy religijności tradycyjnej 

1. Kapliczki i krzyże 

w miejscowości 

(okoliczności 

powstania, rok 

fundacji, 

fundatorzy) 

Tam gdzie polna droga na Niemieczkowo to jest krzyż. 

A dawniej od Sroków jak się wracało z Osowa Starego to była 

figura w lesie.  

Kiedyś był taki zwyczaj, że na początku wsi stał krzyż, na 

rozdrożu i u nas teraz tez tak jest.  

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Brak informacji. 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 
Brak informacji. 

4. Miejsca kultu 

religijnego 
W Bąblinie klasztor jest, ładny kościół w Kiszewie. A parafię 

Osowo ma w Popówku.  

5. Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 
Brak informacji. 

6. Lokalne odpusty Brak informacji. 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki Dawniej były organizowane dożynki takie dla wsi. Ale mnie tu 

jeszcze nie było wówczas. Jak odnowimy świetlicę planuję 

przywrócić takie spotkania po dożynkach dla mieszkańców, 

taką zabawę.  

2. Dni gminy/wsi Jak dojdę do tego ile lat ma nasza świetlica to w okresie jej 

powstania zrobimy ponowne otwarcie, taką zabawę.  

3. Lokalne festyny Festyn rodzinny został zorganizowany, w ramach Dnia 

Dziecka, Dnia Matki. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Wszystko zaczynamy do nowa, remontujemy świetlice bo była 

w ruinie. Każdy chce tą świetlicę żeby było się gdzie spotkać, 

czy nawet dalekosiężnie, żeby były komunie, imprezy. Jak 

wygląda świetlica tak cała wieś wygląda, to jest wizytówka.  

 


