
Żerniki_1 

Karta wywiadu etnograficznego 

 

Metryczka miejscowości 

Powiat obornicki  

Gmina Oborniki  

Miejscowość Żerniki  

 

Metryczka wywiadu 

Data realizacji 21.11.2013 r. Miejsce 

wykonania  

Żerniki 

Czas trwania   Forma i 

wielkość  

 

Przeprowadzający  Komentarz Nagranie uległo 

uszkodzeniu. 

 

Metryczka informatorów 

Kod Płeć 

(K/M) 

Wiek Funkcja społeczna Komentarz 

OB_ZE_001 M B.d.  Historyk z 

wykształcenia. 

     

     

 



 

Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

Żerniki, wcześniej Sierniki, nazwa pochodzi od wsi służebnej. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Czworaki. 

Nazwy topograficzne 

(cieków wodnych, stawów, 

wzniesień, obszarów 

leśnych, toń wodnych, 

uroczysk) 

Lasek Dalmana jest jedynym taki, który posiada swoją własną 

nazwę, ale skąd to nazwa nie widomo. 

Nazwy pojedynczych 

obiektów przyrody żywej i 

nieożywionej 

(pojedynczych drzew i 

głazów narzutowych) 

Brak. 

Endonimy (nazwy własne 

grup lokalnych i 

regionalnych) 

Wszyscy są traktowani i nazywani tak samo, może czasem 

określa się ludzi ze względu na to czy mieszkają blisko lub 

daleko od szosy. 

Egzonimy (nazwy 

zewnętrzne grup lokalnych 

i regionalnych) 

Brak informacji. 

II. Folklor dawny i inne zjawiska kulturowe 

Podania (opowieści) o 

wydarzeniach lokalnych 

Niedaleko Żernik podczas wojny miał się zaryć czołg w rowie, 

o którym wuj opowiadał. 

W pobliskiej miejscowości Mickiewicz miał u brata spędzać 

swoją ostatnia wigilię na terenie Polski. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

Kiedyś w szkole jeszcze były jakieś wróżby, lało się wosk, czy 

wbijało się szpilkę w papierowe serce, na którym były 



(Katarzynki) wypisane imiona dziewcząt 

2. św. Marcina/11 

listopada  

Lepienie św. Marcińskich rogali i wypiekanie chruścików w 

domu. 

3. Adwent Tworzenie wieńca ze świeczkami. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

Wtedy przychodzi Mikołaj i przynosi prezenty, które wkłada do 

butów. 

5. Wigilia W wigilię przychodzi Gwiazdor, kiedyś w tutejszej tradycji 

istnieli również Czarni Gwiazdorzy, którzy nie przynosili 

prezentów, a karali rózgą, jedną z potraw, której nie może 

zabraknąć na stole są makiełki. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Idzie się na pasterkę, święta spędza się rodzinnie. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

Brak specjalnych obrzędów związanych z tą okolicznością, 

spotyka się i imprezuje w gronie znajomych. 

8. Trzech Króli  Palenie poświęconych kadzideł i okadzanie nim domu. 

9. Kolędnicy Dziś już kolędników nie ma, kiedyś to były dzieci, ani ich nie 

pamięta, ale kiedyś był wśród nich Herod, diabeł. 

10. MB Gromnicznej Święcenie na drzwiach i osmalanie płomieniem świecy kształtu 

na znak krzyża. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

Wypieka się w domy pączki i chruściki, nie jest specjalnie 

inaczej obchodzony. 

12. Topienie Marzanny Topienie Marzanny dziś jest kultywowane jedynie w szkole, 

dzieci idą topić marzannę w niedalekim stawie. 

13. Środa Popielcowa W środę popielcową idzie się do kościoła. 

14. Śródpoście Tradycja śródpościa nie jest kultywowana. 

15. Niedziela Palmowa Palmy są tworzone z bazi oraz tego, co jest dostępne w domu. 

16. Triduum Paschalne W te dni chodzi się na mszę do kościoła oraz trwają 

przygotowania do Niedzieli. 



17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

Jedzenie śniadania w gronie rodzinnym, na początku wszyscy 

składają życzenia i dzielą się święconym jajkiem. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

Poniedziałek po wielkiej nocy jest lany, dziś już ta tradycja nie 

jest tak mocno żywa jak jeszcze paręnaście lat temu. 

19. Zielone Świątki Przyozdabia się dom ziołami poświęconymi w kościele. 

20. Boże Ciało Uczestniczy się w procesji. 

21. św. Jana Nie kultywuje się tej tradycji. 

22. MB Zielnej Plecie się wianek. 

23. MB Siewnej Nie wiem. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

Odwiedzanie grobów krewnych i rodziny. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji.  

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest Narodziny dziecka zarówno jak chrzest jest pretekstem do 

wspólnego spotkania i picia. 

2. Ślub i wesele Tuz przed weselem organizowana jest nieformalne spotkanie 

Polteram u panny młodej, podczas której schodzi się lokalna 

społeczność i w jej trakcie tłucze szkło na szczęście. 

3. Śmierć i pogrzeb W pogrzebie bierze udział rodzina i sąsiedzi. 

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) 

Na wjeździe do Żernik został postawiony krzyż w 1975 roku, 

jednak intencja, w jakiej został postawiony nie jest znana. 

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Lasek Dalmana jest jedynym taki, który posiada swoją własną 

nazwę, ale skąd to nazwa nie widomo. 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 

W Łukowie znajduje się obraz Dobrej Śmierci. 

4. Miejsca kultu 

religijnego 

Brak informacji. 

5. Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 

Pielgrzymuje się, co roku do Rożnowic na miejsce kaźni 

hitlerowskiej podczas II wojny światowej. 

6. Lokalne odpusty Brak informacji. 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki Impreza jest, ale nie typowo na terenie Żernik, brak świetlicy 

jest powodem tego, że wieś się nie spotyka ani 

nieorganizowane są wydarzenia typowo przez tą społeczność. 

2. Dni gminy/wsi Brak wiedzy informatora na temat tego typu wydarzeń. 

3. Lokalne festyny Brak wiedzy informatora na temat tego typu wydarzeń, lokalne 

festyny nie są organizowane ze względu na brak świetlicy. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


