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Metryczka miejscowości 

Powiat obornicki  

Gmina Oborniki  

Miejscowość Osowo Stare  

 

Metryczka wywiadu 

Data realizacji 31.01.2014 r. Miejsce 

wykonania  
Dom sołtysa 

Czas trwania  03 h 32 min Forma i 

wielkość  
Pliki audio o łącznej 

wielkości 191,5 MB 

Przeprowadzający P.B. Komentarz Dość skryta osoba, 

odpowiedzi na pytania 

często trzeba było 

wyłapywać z gestów 

(przytaknięcie, 

zaprzeczenie). 

 

Metryczka informatorów 

Kod Płeć 

(K/M) 
Wiek Funkcja społeczna Komentarz 

OB_OS_001 K Ponad 70 lat   

 



 

Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 
Nowe Osowo i Stare Osowo. Nowe to PGR-y, a Stare to 

gospodarstwa rolne, dawny majątek. 

Na Dołędze przy Warcie był dawniej zajazd i jedno 

gospodarstwo.  

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Bielawy. 

Czarna Woda to słyszałam, że to strumień przepływający przez 

pokłady węgla brunatnego. 

Łowiza, to zapewne od imienia Luiza. 

Nazwy topograficzne 

(cieków wodnych, stawów, 

wzniesień, obszarów 

leśnych, toń wodnych, 

uroczysk) 

Dołęga rezerwat nad Wartą. 

Nazwy pojedynczych 

obiektów przyrody żywej i 

nieożywionej 

(pojedynczych drzew i 

głazów narzutowych) 

Mąż jeździł do Ruksa do młyna bo we wsi nie było śrutownika. 

Bo każdy swój deputat zboża dostawał. 

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 
Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

Brak informacji. 



(Katarzynki) 

2. św. Marcina/11 

listopada  
Brak informacji. 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 
Jak są dzieci mniejsze to się im do butów słodycze wkłada. To 

jeszcze w domach funkcjonuje.  

5. Wigilia Oj tak, dawniej to gwiazdory chodziły po domach.  

Sianko pod obrusem musi być.  

Dla zwierząt były czerwone, różowe te opłatki. Ojej, to już 

dawno zanikło. Teraz nikt tego nie robi. 

Raczej się już nie przestrzega 12 potraw na Wigilię.  

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Brak informacji. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 
O tak, było wystawianie bramek. Tera już nikomu się nie chce. 

Pozmieniało się. Muzykanci chodzili i grali pod oknami, trzeba 

było zawsze nalać kielicha.  

8. Trzech Króli  Okadza się dom kadzidłem, pisze się litery K+M+B na 

drzwiach. 

9. Kolędnicy Nie było tego. 

10. MB Gromnicznej Chodzi się do kościoła ze świecą. Mówiło się, że przez Wartę 

nie może przejść i waliło czasem całą noc. To wtedy się 

zapalało gromnicę.  

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

Taneczne zabawy zawsze były organizowane.  

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa Do kościoła się jedzie, ksiądz popiołu na głowę nasypie. Post 

ścisły. 

Teraz już chyba nie ma zwyczaju wieszania woreczków z 

popiołem, zanikło.  



14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa Bazie się zrywało z drzewa, zawsze się ozdobiło.  Słyszałam, że 

gdzieś trzeba było zjeść, ale nie u nas. Stawia się ją do wazonu i 

stoi. Nie musi stać cały rok.  

16. Triduum Paschalne Święcą w kościele, albo w wyznaczonych miejscach, ksiądz 

jeździ i święci. 

Post był kiedyś bardziej przestrzegany, jadło się głównie olej 

rydzowy. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

Robiło się wielkiego barana z masła, a ta wełna jak naturalna 

była, nożem się ścinało i układało. 

Szynka musiała być swojej roboty, z kością, kiełbasy dużo.  

Dzieci sobie robią gniazdka dla zajączka, o szukanie chodzi, 

chowa się  im.  

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 
Teraz jest zimno na Wielkanoc to nie jest tak jak kiedyś. 

19. Zielone Świątki Kiedyś majono domy, tatarakiem się ozdabiało. Gdzie tam, 

teraz jakby zobaczyli, że się ubiera to by się śmiali. Byłoby tak 

właśnie.  

20. Boże Ciało Dawno temu plotło się wianuszki z ziół na oktawę Bożego 

Ciała.  

21. św. Jana Brak informacji. 

22. MB Zielnej Robi się bukiety z ziół, święci się, potem się stawia albo 

powiesza do zaschnięcia i potem pali. 

23. MB Siewnej Ksiądz w naszym kościele każe przynieść zboże, to się 

poświęca. Tego dawniej nie było, jak nasz ksiądz przyszedł to 

od tego czasu.  

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 Pieluch nie wywieszali przez miesiąc, coś takiego było. 

Kiedyś ładnie w poduchach się niosło dziecko do chrztu.  

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 

Było kiedyś Koło Gospodyń Wiejskich, najczęściej 

organizowane były jakieś kursy kulinarne. Najwięcej u mnie 

tych pokazów było bo nie było świetlicy. To jeszcze lata 80-te. 

To trzeba mieć dryg do tego, talent. Ale u nas takich osób nie 

było. 

Tradycje kulinarne, w tym: 

produkt regionalny i 

lokalny, potrawy 

świąteczne, przepisy 

Brak informacji. 

III. Tradycje rękodzielnicze 

Tradycje wytwórczości 

rękodzielniczej, sztuki 

ludowej oraz artystów 

nieprofesjonalnych 

Pantoflarnia w Obornikach. 

IV. Przejawy religijności tradycyjnej 

1. Kapliczki i krzyże 

w miejscowości 

(okoliczności 

powstania, rok 

fundacji, 

fundatorzy) 

Po prawej stronie jadąc od Popówka jest krzyż. 

Krzyż jest w lesie, ale od kiedy on tam jest to nie wiem.  

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Kiedyś w lesie była figura, taka kapliczka na drzewie, ale czy 

jeszcze jest to nie umiem powiedzieć.  

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 
Brak informacji. 

4. Miejsca kultu 

religijnego 
Parafię mamy w Popówku, tam jest parafia pw. św. Józefa 

Robotnika. 



5. Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 
Brak informacji. 

6. Lokalne odpusty Jest odpust, dalej taki tradycyjny, z budami. Na 1 maja.  

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki Dożynki gminne są, jedzie zawsze delegacja z tego co wiem. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny Brak informacji. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Nie ma świetlicy jeszcze, a kiedyś nie było czasu na to, to 

rolnicza wieś. 

 


