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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

074_CZA_SMK: Pamiętam, że były jakieś apostoły..ale.. 

kurczę.. ale ta ulica też się jakoś nazywała. Śmieszkowo było 

przed wojną podzielone na dwa etapy. Ale jak? Śmieszków? 

Coś było, mój ojciec opowiadał kiedyś. A na Prusinowo kiedyś 

się jakoś inaczej mówiło? [myśli] … nie pamiętam. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Brak informacji. 

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) 

074_CZA_SMK: Śmieszkowianie. 

Jak często się tego używa? 

074_CZA_SMK: Rzadko. Są niektórzy tacy, np. co z Piły 

przyjadą to się wtedy pytaj: „co tam śmieszko wianie?”. To są 

ci, którzy się tu wychowali i mieszkają gdzieś dalej. Ale żeby to 

było na ogół stosowane, to rzadko.  

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 

(Katarzynki) 

074_CZA_SMK: Ten słynny wosk był het, het za moich 

młodych lat, różne jego odczytywanie i interpretacje były. 

Ustawianie butów i który but pierwszy wyjdzie za drzwi, ta 

pierwsza wyjdzie za mąż. W internacie jak byłam, to się 

karteczki wypisywało i wkładało pod poduszkę z imionami 

chłopaków, i karteczkę z imieniem, który się wylosowało, ten 

miał zostać twoim mężem. Tak w ogóle wydaje mi się, że to 

zanika, tak pomału. I według mnie obchody w św. Andrzeja 

zostały wyparte przez tego 14 lutego, w walentynki. Tak mi sie 

mocno wydaje. Ludzie szaleją, takie jest moje spostrzeżenie.  

Mogę powiedzieć jeszcze anegdotę, jak jeszcze byłam w 

internacie, już się zrobiła północ i była noc św. Andrzeja, i było 

ze 30 tych bab, wystawiałyśmy buty na zewnątrz, i jedna 

koleżanka bardzo się cieszyła, że ona pierwsza wyjdzie za mąż. 

Stała na progu pokoju tak, że była wychylona tyłkiem na 

korytarz, a właśnie szedł dyrektor internatu i jak jej dał klapsa 

na tyłek, to tchu nie mogła zebrać. Ależ było śmiechu! Do dziś 

jak ta koleżanka przyjedzie do nas, to wspominamy.  

[Katarzynki] 

074_CZA_SMK: Nie obchodziło się w domu, nie obchodzi się 

tu. Raczej nie.  

2. św. Marcina/11 

listopada  

074_CZA_SMK: Jak tylko pamięcią sięgnąć, to są pieczone 

rogale i tu już tak, ale w domu. Wtedy miało się gęsi, i wtedy 

gęsi zaczynało się zabijać na św. Marcina i było takie 

przysłowie „na św. Marcina smakuje gęsina”. 

A jakaś potrawa była z tych gęsi? 

074_CZA_SMK: W domu piekło się chleb i po tym chlebie 

wkładało się gęś do pieca chlebowego i ona tam sobie 

dochodziła. A jak 11 listopada było w środku tygodnia, to się o 

2-3 dni przesunęło i się jadło, czy w sobotę, czy w niedzielę. A 

teraz to tylko piekę rogale, jak wszyscy tutaj.  

Kupuje Pani? 

074_CZA_SMK: Nie kupuję. No, chyba że któreś z dzieci kupi 

i przywiezie, to wtedy takie też są.  

3. Adwent 074_CZA_SMK: Też raczej nie. Te kalendarzyki, to jak dzieci 

były małe, ale żeby coś szczególnego, to nie.  

4. św. Mikołaja 074_CZA_SMK: Ja wprowadziłam Mikołajki dzieciom moim 



(Mikołajki) dopiero, gdy poszły do przedszkola. Dopóki nie poszły do 

przedszkola, był tylko i wyłącznie gwiazdor, nie było Mikołaja.  

Z czego to wynika? 

074_CZA_SMK: Bo tam mówili że przychodzi Mikołaj, a 

kiedyś tak tego nie świętowali, bo było bardziej połączone z 

gwiazdorem we Wigilię. A teraz choć są dużymi baranami, to 

mają dwa razy. Mikołajki są do dziś.  

A na Mikołaja się buty wystawiało. 

[do 075_CZA_SMK] A ty wystawiałaś? 

074_CZA_SMK: Ja miałam o 10 lat starsze rodzeństwo i to nie 

było dla mnie takie straszne. Tak, że wszystko wiedziałam, ale 

w przedszkolu wystawialiśmy.  

074_CZA_SMK: A J. i D. [synowie] dowiedzieli się, że 

gwiazdor jest nieprawdziwy, dopiero jak poszli do przedszkola  

075_CZA_SMK: Pamiętam, jak mi to opowiadali. 

5. Wigilia 074_CZA_SMK: Chyba jest tak samo. I jest siano, i jest 

opłatek, i są kolędy – nie zawsze, ale przeważnie.  

Tu się śpiewa? 

074_CZA_SMK: Tak, prowodyrem jest tata [mąż 074]. Ja za 

bardzo głosu nie mam, to siedzę na boku, ale dzieci śpiewają. 

[Świeczka] 

074_CZA_SMK: Jest. Od tego czasu jak wprowadzili świeczki, 

to jest –  na Wielkanoc i na Boże Narodzenie.  

[Choinka] 

074_CZA_SMK: Muszę powiedzieć, że żywą. Były okresy, że 

była sztuczna, ale dzieci twardo obstawały, że ma być żywa. 

Cztery, pięć lat była żywa, w zeszłym roku jak się nikt nie 

wybrał i musiała być sztuczna, ale stwierdzili, że nie ma 

zapachu, że jednak to nie to.  

[Zdobienia choinkowe] 

074_CZA_SMK: Kiedyś było więcej prostszych zdobień. 

Robiło się z wycinanek, które ja robiłam jako dziecko, np. ze 

słomy pajacyki, pierniki się piekło i one tam wisiały na 

choince, cukierki. Jabłka się wieszało, a teraz jabłka nikt nie 

powiesi. Bombki są też, chociaż cukierki i pierniki w zeszłym 

roku też u nas wisiały, bo były upieczone wcześniej.  Ale jak 

dzieci chodziły do przedszkola, to jeszcze powieszało się te 



łańcuszki robione przez dzieci, a teraz się kupuje to, co jest 

gotowe. I mnie się wydaje, że ta choinka, jak było więcej 

klejonych łańcuszków lub łańcuszków z papierków od 

cukierków, które się składało w taką kosteczkę, a teraz już tego 

nie ma. I chyba nawet tam, gdzie są małe dzieci, to tego nie ma, 

no chyba, że przyniesie z przedszkola i wtedy, żeby nie robić 

przykrości dziecku, wtedy się ma. Życie pędzi, jest więcej 

chamstwa, dążenia do tego, aby każdy miał więcej. Nie ma 

takiej sprzyjającej… Nie było telewizora, komputera, człowiek 

wyszedł  w niedzielę, wszędzie grupki stały, a teraz tego nie 

ma. Każdy się zaszyje u siebie przed telewizorem lub 

komputerem, albo porobiły się klany, które ze sobą sprzyjają. 

Książek też ludzie mało czytają. 

[Lampki] 

074_CZA_SMK: My nigdy nie mieliśmy, u nas ozdoby są w 

domu pozawieszane, ale na zewnątrz nigdy nie mieliśmy, ale 

tak ogólnie to robią i mają. Bałwany z lampek, renifery czy 

dach oświetlony, wieszają te czerwone mikołaje, nie we 

wszystkich domach, ale jest. 

A jest tego coraz więcej? 

074_CZA_SMK: Chyba jest coraz więcej. Takie jest moje 

spostrzeżenie. Może też jest takie odczucie, bo jest więcej 

domów? Kiedyś siadaliśmy wokół choinki i śpiewaliśmy. 

Każdy miał swoją książeczkę. Dziś nie siadamy, bo czasu nie 

ma, ale nadal się śpiewa, choćby przy myciu naczyń. Przy tylu 

osobach przez trzy godziny się te naczynia myje i się śpiewa. 

Jeszcze w tę Wigilię jest ta pasterka. Nie wszyscy jeżdżą.  

I we Wigilię też pościmy, chociaż oficjalnie nie trzeba tego 

robić, jednak my pościmy. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

074_CZA_SMK: Goście przyjeżdżają więcej tutaj. To są 

dzieci, które już tu nie mieszkają i rodzeństwo męża, bo tu jest 

dom rodzinny. Nie wszyscy, bo niektórzy przyjeżdżają na 

Nowy Rok, ale się pojawiają. Jeszcze jak żyli moi rodzice, 

trzeba było to jakoś podzielić i się do nich też jeździło, ale teraz 

już nie. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

074_CZA_SMK: Kupę, kupę lat temu, jak się wychodziło o tej 

północy, to się słuchało bicia dzwonów z kościoła. A teraz bicie 

z kościoła jest zagłuszane petardami i innymi świecidełkami. 

Ale te petardy, to 12 lat są albo nie lepiej. A kiedyś, jak dzieci 

były mniejsze, to było wystawianie furtek, robienie tych psót. 



Wozy się wypychało, bramy się wynosiło, a teraz już też tego 

jest coraz mniej. Nam też wynosili, ale to jest stary zwyczaj. 

Był tu kiedyś taki pan, który nie lubił jak mu się bramy 

wystawiało. Wtedy się powózkami jeździło, nie było tych 

gumowych kół, to młodzież się zebrała, wzięła jakieś dechy i 

wepchnęli mu tę powózkę na dach. Ale to była psota, o którą 

nikt nie mógł się gniewać. A teraz ludzie mają lepsze bramy i 

zabezpieczają, aby tego nikt nie mógł wynieść. 

A czy traktuje Pani sylwestra jako szczególny dzień, np. 

odświętny obiad, ostatnia kawa z sąsiadami w starym roku? 

074_CZA_SMK: Staram się nie mieć długów u nikogo, żeby 

wszystko było uregulowane. A w Nowy Rok staram się, aby 

obiad był ugotowany, aby zawsze ten obiad w ciągu roku był, 

ale czy to jest prawda nie wiem. Jest jeszcze msza na koniec 

roku, ale u nas nie wszyscy jadą, bo to jest około 17.00, a nie 

zawsze pasuje. Ale zawsze 2-3 osoby z domu były, kto ma 

czas. 

8. Trzech Króli  074_CZA_SMK: Nie, tu nie chodzą. Chodzą po Wrzeszczynie, 

po Mikołajewie, po Rosku, wszędzie chodzą dzieciaki, a tu nie 

widać. Raz tylko widziałam. 

9. Kolędnicy Patrz wyżej. 

10. MB Gromnicznej 074_CZA_SMK: My tylko z gromnicą do kościoła. Odkąd mi 

pamięć sięga, to jest 60 lat, zawsze się szło z gromnicą. Kiedyś 

nie pojechaliśmy do kościoła, to marudziłam, że w ten dzień się 

nie pojechało. Bo oczywiście Gromniczna od gromów strzeże i 

jak jest burza, to lecę po tę gromnicę. W tym roku były trzy 

albo cztery, to nie było za dużo. Do tego były zdrowaśki. Jak 

dzieci były małe, to wszyscy klęczeli i mówili ze mną.  

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

074_CZA_SMK: Mnie się wydaje, że kiedyś było więcej 

zabaw tych na Sali, a teraz to zanikło. Nie ma tego i w 

Śmieszkowie, czy Komorzewie, w Hucie. Teraz może jest 

jedna, wcześniej było to co tydzień. To koło gospodyń 

wiejskich to organizowało, to komitet szkolny czy jeszcze ktoś, 

teraz jest jedna i nie zawsze. Może i nie ma chętnych, aby te 

bilety sprzedać, a młodzi wolą iść gdzie indziej. A wtedy to 

młodzi, rodzice, wszyscy szli na to. A u nas to może jest jedna 

– szkoła i przedszkole razem.  

A zabawy były? 

074_CZA_SMK: Oj, tak. Takie fanty, z gadżetami, losy, 



kotyliony… co jeszcze? Kiedyś były bale maskowe, a teraz to 

w ogóle już przeszło. Pamiętam, że w Komorzewie przebierali 

się w jakieś suknie, w kapelusze, peruki. Ale to z 30-45 lat 

temu te bale takie były a teraz tego nie ma.  

075_CZA_SMK: To też się pozmieniało, bo za zespół trzeba 

płacić. Kiedyś kosztował bilet wstępu 5 zł, a teraz 20 zł. To 

mogą być za duże koszty, każdy chciałby potańczyć, swój 

alkohol wnieść. Teraz to masz droższą, liczy się od pary i masz 

z jedzeniem. Ale takich imprez, aby piwo kupić, usiąść i 

potańczyć – na pewno tego nie ma.  

A czy w Śmieszkowie można spotkać niedźwiedzi? 

074_CZA_SMK: Tu tego nie ma i wcześniej nie było. W 

Komorzewie też nie.  

12. Topienie Marzanny 074_CZA_SMK: Tylko przedszkolacy to robią, szkoła też. Bo 

gdyby nie to, to by w ogóle tego nie było.  

075_CZA_SMK: Pamiętam jak kiedyś zrobili taką dużą, potem 

pamiętam innym razem, jak zrobiliśmy, to nie można było tego 

spalić, bo były ograniczenia, że straż nie pozwoliła czy coś. 

Chodziło się też nad stawek topić, ale właściciel się nie 

zgadzał. Raz było tak, że poszliśmy nad stawek i wróciliśmy z 

powrotem z marzanną. Jak widać są duże ograniczenia… 

13. Środa Popielcowa 074_CZA_SMK: Worki z popiołem. Robiło się z materiału 

woreczek, się wiązało, się dopinało agrafkę i się z tyłu wieszało 

komuś tak, żeby tego nie zauważył i chodził z tym 

powieszonym workiem. Z agrafki robiło się haczyk. Ktoś 

jeszcze mówił, że głowy od śledzia wieszało się na plecach. Ale 

ja chłopakom moim, jak jeszcze w podstawówce byli, to  

zawsze woreczki z popiołem wieszałam. Oni to jeszcze 

pamiętają, a potem już to zaniknęło. To było jeszcze jak ja 

chodziłam do szkoły.  

Kiedy to zaniknęło? 

074_CZA_SMK: Syn, jak chodził do klasy 5 do podstawówki 

to, to jeszcze było, czyli z jakieś 25 lat temu. 

A co to oznaczały te woreczki? 

074_CZA_SMK: Jakby tu powiedzieć.. dokładnie nie powiem, 

ale to miało związek…[mocno się zastanawia]… nie pamiętam. 

Ale ja szyłam te worki, drutem zahaczałam, wsypywałam 

prawdziwy popiół.  



14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa 074_CZA_SMK: Z palemkami do kościoła, ale coś więcej… i 

jak pamięcią wstecz jadę, to tylko to. 

Ma pani palemki sztuczne czy żywe? Kupuje pani? 

074_CZA_SMK: Żywe. Dzieci lecą nad staw i przynoszą. I 

czerwona wstążka. 

16. Triduum Paschalne 075_CZA_SMK: Na Boże rany witką po nogach. Jak byliśmy 

mniejsi to częściej to było, teraz już nie.  

A wcześniej, za młodu też pani praktykowała ten zwyczaj? 

074_CZA_SMK: Było, pewnie że było. Ja jeszcze moje dzieci 

„lałam”  – odkrywałam pierzynę i tak delikatnie po stopach, i 

się mówiło „Boże rany”.  

[Święconka] 

074_CZA_SMK: Jest w trzech miejscach - przy figurze, przy 

remizie na sali i przy figurze Matki Boskiej na Wodnej. 

Odnośnie rzeczy wkładanych do koszyczka, te kosze były 

większe i tego chleba się więcej włożyło, kiełbasy się więcej 

włożyło. Teraz wkłada się 2 jajka i się je później pokroi, kiedyś 

to się wkładało po jajku dla każdego. Ale w zasadzie jest to 

samo, z tym, że jak dzieci były małe, to miały swój koszyczek 

ze słodyczami.  

A też tak się stroiło koszyczki? 

074_CZA_SMK: Nic się nie zmieniło. Kładzie się jedzenie na 

serwetkę, przykrywa się serwetką, dodaje grynszpanu, a jak 

jeszcze miałam asparagus, to jeszcze rączkę od koszyczka tym 

przyozdobiłam. Jedynie, co zmieniłam – obieram jajka, bo 

wcześniej uważałam, żeby tego nie wyrzucić tylko spalić, bo to 

święcone, i tak od trzech lat zaczęłam obierać jajka.  

[Post] 

074_CZA_SMK: Pościmy do śniadania niedzielnego. I we 

Wigilię też pościmy, chociaż oficjalnie nie trzeba tego robić, 

jednak my pościmy. Nie jemy też słodyczy. Mój syn nie je 

mięsa przez cały post, chociaż jest mięsożercą. A kiedyś to 

jeszcze nie jadł ziemniaków, to był dopiero problem.   

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

[Zajączek] 

074_CZA_SMK: Jak dzieci były małe, to się robiło gniazda. A 

teraz są duzi, żonaci gniazda nie robią, ale nadal dostaną zająca. 



Wielkanocna Nie ma tego szukania.  

Za młodu Pani też się robiło gniazda? 

074_CZA_SMK: Oczywiście. Teraz się gniazda robi w domu, a 

ja jak byłam dzieckiem, to były prezenty chowane na dworze, 

to żeśmy niekiedy po 3-4 godziny szukali i mama nam nie 

powiedziała. Mówiła, że jest spokój. Gniazdo było schowane w 

takim niewidocznym miejscu – gniazdo z siana, czymś 

przykryte.  

Rodzice robili gniazdo?  

074_CZA_SMK: Tak. A na Mikołaja się buty wystawiało. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

074_CZA_SMK: Teraz się tylko wodą polewają, a kiedyś jak 

dzieci były małe, to rózgi robili w pierwsze święto i był jeszcze 

śmigus-dyngus: 

Po dyngusie, leży placek na obrusie,  

pani kraje, a pan daje,  

proszę poświęcone jaje.  

I się tak po nogach waliło i się mówiło ten wierszyk. Ten 

wierszyk był u mnie w domu i jak dzieci były małe, a teraz tego 

nie ma. Teraz jest tylko lanie, ale jeszcze teraz mi się zdarza 

polecieć po miotłę brzozową i wyciągnąć witki.  

Kiedyś bardziej po wsi chodzili, się oblewali? 

075_CZA_SMK: Jak ja byłam mała, to tak, a teraz już nie. 

Dzieci są w jednym wieku, ale mało ze sobą rozmawiają, bo 

siedzą często przy komputerze.  

074_CZA_SMK: Niekiedy się przebierali po 2-3 razy, tak się 

lali, ale to już zanika.  

19. Zielone Świątki 074_CZA_SMK: Teraz jest spokój, jest normalnie obchodzone. 

Ale pamiętam jak przyszłam do Śmieszkowa, to dziadek szedł i 

rwał ze stawu tatarak i takie szerokie liście. I dekorował tym 

okna.  

Czy to miało jakieś znaczenie? 

074_CZA_SMK: Na pewno miało, ale już nie powiem, jakie. 

Ten pan jeszcze potem przynosił przez następnych kilka lat. 

Zna Pani jedną taką osobę? 

074_CZA_SMK: Nie widziałam czegoś takiego u innej osoby. 

Nie wiem, skąd ten zwyczaj, może ten pan był z dołu Polski, 



może babcia H., czy może jeszcze coś innego. Pamiętam z 

opowiadań, że kiedyś hen, hen wstecz, bieliło się 

pomieszczenia, wapno się szykowało, się czyściło. Ja jak byłam 

mała, to znam to z opowiadań. Tata to opowiadał. I ponoć się 

więcej robiło tego porządku jak na Wielkanoc.  

20. Boże Ciało 074_CZA_SMK: Kiedyś to się obrazy wystawiało, a teraz już 

też tego nie ma. Nie wszystkie domy wystawiały obrazy, ale 

byli tacy. Nawet ksiądz mówił, że ten i tylko tam, gdzie idzie 

procesja, ale również w pozostałych miejscach, aby flagi 

powywieszać. I raczej idzie się tylko na procesję. I nawet w 

tym roku, choć tego nie praktykuję, wzięłam gałązkę brzozy. 

Bo dwie panie z Czarnkowa w kościele, tak słyszałam, jak 

mówiły do siebie, że warto wziąć taką gałązkę, bo będzie się 

miało ochronę, będzie się zdrowym i będzie się dobrze wiodło. 

Ale takie coś słyszałam, jak się zbieraliśmy i ogłoszenia były. 

Nigdy tego nie praktykowałam, ale jak mówię, w tym roku 

zabrałam tę gałązkę.  

Trasa procesji się w Czarnkowie zmieniła? 

074_CZA_SMK: Orkiestra i trasa jest ta sama. Może trochę 

trasa się zmieniała, ale ołtarze są w tym samym miejscu, co 

zawsze. Na zakończenie oktawy Bożego Ciała takie wianuszki 

się robi i z tymi wianuszkami idzie się do kościoła. A teraz, to 

już nawet ksiądz nie mówi o tym, ale jak oni jeszcze byli mali, 

to się robiło. Okrągłe, jak na głowę. Jak dzieci są małe, to 

człowiek jechał do tego kościoła. Są wtedy cztery ołtarze wokół 

kościoła i wtedy idzie się z tymi wiankami. Ołtarze nie są takie 

wykwintne jak w dzień samego Bożego Ciała, ale są cztery 

ołtarze i jest procesja.    

21. św. Jana 074_CZA_SMK: W Komarzewie był duży staw i się puszczało 

[wianki] z jednej strony i tam też były te przepowiednie, który 

wianek dopłynie, kto się ożeni, kogo miłość spotka. Ale to było 

chyba za czasów podstawówki,  a jak człowiek tak dorosnął, to 

było mniej tego po prostu. Teraz jest to raczej w Czarnkowie, 

albo we Lubaszu.   

22. MB Zielnej 074_CZA_SMK: Z bukietem się idzie do kościoła i chodziło 

się odkąd pamięcią sięgam.  

A co Pani robi z tymi kwiatami? 

074_CZA_SMK: Jak jest zboże, to wymłócę do tego siewnika, 

jak nie wezmą, to stoi rok czy dwa i wtedy trudno, trzeba to 

spalić, bo nie można tego wyrzucić. W tej chwili wisi w altanie 



do góry nogami i się suszy.  

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

074_CZA_SMK: Specjalnie nie ma żadnych obchodów. No, 

jedzie się na te groby, pali się znicze. Jak tylko pamiętam, 

kwiaty i znicze były. Nie było tylko tyle tych kwiatów żywych, 

ale były robione wieńce. Najpierw ze słomy, takie kółka 

robione, to było owijane mchem takim z lasu, ten mech był 

nitką naokoło, wtedy było strojone świerkiem i tylko sztuczne 

kwiaty były.  Nie było stroików kiedyś, tylko mówię, ze słomy. 

Słoma nie mogła być długa. I to jeszcze Cz. robiła, może 

jeszcze 15 lat temu. Ona miała kwiaciarnię i te wieńce 

sprzedawała.  

075_CZA_SMK: Świerk się też kładło. Jak jest tylko rama przy 

grobie, to to nadal się wypełnia świerkiem.  

[Znicze] 

074_CZA_SMK: Zwykłe świeczki były. To się paliło, jak się 

przy tym stało. Jak zgasło, to się znowu zasłaniało, czy się 

robiło z kartonu takie ochronki. A jak się msza skończyła, to się 

świeczki brało do domu. I jak się szło za tydzień, czy w 

niedzielę, to znowu się te świeczki brało. Kiedyś nie było 

pomników, świeczkę utykało się między tym świerkiem i się 

robiło osłonki z kartonu. Jak się msza skończyła, to się 

wszystko zabierało do domu. Ale znicze są już długo, nie wiem, 

może 40-50 lat, chodzi mi tutaj o te proste znicze. Nie były 

takie jak dziś, ale zwykłe małe, szklane.  

[Goście] 

074_CZA_SMK: Kiedyś wszyscy przyjeżdżali, bo każdy był 

młodszy i nie miał tylu swoich grobów. Trzeba było mieć 

upieczone i uszykowane. 

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 074_CZA_SMK: Wesela w domu. Był pokój do tańczenia i 

jedzenia. Obrzędy wydaje mi się, że są takie same. Wesela są 



mniejsze lub większe, to zależy na jakie stać i jeśli młodzi 

mogą, robią podróż poślubną. Kiedyś polter był w piątek, teraz 

jest tydzień wcześniej, Szkło muszą młodzi sami posprzątać, 

ale u mnie sprzątał chrzestny. Mniej więcej od 20 lat są kamery 

i fotograf na ślubie. Kiedyś też zdjęcia były bardziej pozowane. 

Para młoda jest zatrzymywana, przez okno [samochodu] oddaje 

pieniądze. Wcześniej ci, co zatrzymywali, brali tylko od pary 

młodej, dzisiaj przechodzą wzdłuż wszystkich samochodów. 

Na Kujawach para młoda wychodzi z auta i tam jeszcze grajek 

przed domem gra.  

3. Śmierć i pogrzeb 074_CZA_SMK: Został różaniec, najczęściej trzy dni, rzadko 

jeden dzień. To też zależy jak księdzu pasuje. Nie było kiedyś 

różańca w kościele, teraz jest i przed mszą też, a zmarły leżał w 

domu, Robi się stypy na sali w Śmieszkowie. Jak ktoś leży 

przez niedzielę, to rychło kogoś zabierze. Kiedyś sąsiedzi 

odprowadzali zmarłego, szło się w karawanie.  

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 

Brak informacji. 

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) 

074_CZA_SMK: Przy remizie stoi Matka Boska. Mają 

odbudować figurkę albo krzyż. Rada sołecka się tym zajmuje, 

więcej informacji u J. On więcej rzeczy pamięta. 

2. Miejsca cudowne Brak informacji. 



(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 

Brak informacji. 

4. Miejsca kultu 

religijnego 

Brak informacji. 

5. Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 

074_CZA_SMK: Do Lubasza się jeździ. Szkoły zawsze szły, 

ale my jeździmy samochodem. Przez Śmieszkowo przechodzi 

Huta, jeszcze 4-5 lat temu, teraz już nie.  

6. Lokalne odpusty Brak informacji. 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki 074_CZA_SMK: Zawsze były, ale tylko zabawa, my zaś nie 

chodzimy. Dwa, trzy lata był przestój, organizacją zajmował się 

sołtys i stowarzyszenie. 

2. Dni gminy/wsi 074_CZA_SMK: Dni Śmieszkowa nie ma, ale coś się 

wykombinuje. 

3. Lokalne festyny 074_CZA_SMK: Parafiada – to krótka [tradycja], mówił 

proboszcz o tym, ale to sprowadza się do spotkania przy grillu. 

075_CZA_SMK: Turniej Wsi, teraz tego nie ma, ale kiedyś 

były. Zawody strażackie są na 4 maja, na Floriana. One są 

organizowane na wsiach i te gminne zawody strażackie są co 

roku w innej miejscowości.  

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

074_CZA_SMK: Stowarzyszenie „Przyszłość dla 

Śmieszkowa”, które organizuje coś dla dzieci, dzień seniora, 

zabawki wymienili na placu zabaw, czy najstarszy obywatel. 

Jest trochę ludzi, którzy biorą udział w tych spotkaniach, ale ja 

nie chodzę.  

 


