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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Znaczy się jedynie to ludzie źle odmieniają nazwę Mokrzec, a 

Mokrzc jest tam koło Krzyża i nawet niektórzy ludzie to mylą.” 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„To tak tu jest taka enklawa leśna na którą mówią Heidki.” 

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 

„Nie raczej nie znam.” 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Nie to nie bo tam każdy w swoim domu, ale w domu też nie 

tych to w ogóle”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„W domu to raczej mniej, Marcina to tak nie było, u nas gęsi 

się zabijało jak już jesień ale nie było związku z Marcinem”. 



3. Adwent „Z opowiadań ojca to ja nie wiem czy to post czy to adwent to 

matula wszystko czyściła popiołem ale bardzo skromnie się 

wtenczas jadło, wstrzemięźliwość od wódki”. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„To teraz już zanika”. 

5. Wigilia „My mamy sztuczną to dlatego że mamy jeden pokoik z żoną a 

to dlatego że się ogrzewa i później szybko by opadało, jak by 

policzyć to być może będzie 12 dań, źdźbła trochę sianka się 

kładzie, osobny talerz tak się postawia ale ten zbłąkany nie chce 

przyjść”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„To w domu”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„My nie robiliśmy, to tak tylko słyszałem to nie ja jak ludzie 

mieli te wychódki to przewracali”. 

8. Trzech Króli  „Tu nie chodzą ale kiedyś to ksiądz jak chodził po kolędzie to 

pisał właściwie nie ksiądz tylko osoby towarzyszące zawsze 

chodził organista”. 

9. Kolędnicy Nie ma zwyczaju. 

10. MB Gromnicznej „To nie ale siostra jak jest burza to pali”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

Brak informacji. 

12. Topienie Marzanny Nie ma zwyczaju. 

13. Środa Popielcowa „Teraz nie ale kiedyś to pamiętam holender oj to żeśmy jak 

chodziłem do szkoły czy jak do pracy jak już byłem starszy to 

braliśmy woreczki cyk później się z niego śmiał”. 

14. Śródpoście Nie znane. 

15. Niedziela Palmowa „To w ogóle wszystko co poświęcone to powinno się palić”. 

16. Triduum Paschalne „Tradycja się stała to ma się tą rózgę żeby nie bolało to tak”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

„Zając był to się w ogrodach wykładało w pomieszczeniach”. 



koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Śmingus dyngus to się leją też”. 

19. Zielone Świątki „To też chyba coś się święci nie rośliny?” 

20. Boże Ciało „Tu u nas to nie ale tam gdzie żona pochodzi to się ołtarze 

stawiało”. 

21. św. Jana „To u nas to nie”. 

22. MB Zielnej „To się te wianki do kościoła niesie”. 

23. MB Siewnej Nie ma zwyczaju. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

Brak informacji. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

„Był zwyczaj plebana w rękę całować jak chodził po kolędzie”. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest Brak informacji. 

2. Ślub i wesele Brak informacji. 

3. Śmierć i pogrzeb „Rodzice moi to jeszcze w domu leżeli, jak ojciec zmarł to 

siostra przyjechała to nie widziałem żeby tam lustra zasłaniali 

czy zegar zatrzymywali, do trumny mi się wydaje że to 

różaniec wkłada”. 

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) 

„Krzyż jest tylko.” 

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Brak informacji. 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 

„Kiedyś Pani Drabikowa tam gdzieś na swojej posesji coś jej 

się tam ukazało i tam ma jakaś figurkę stać ale ja nie wiem 

dokładnie”. 

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 Brak informacji. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny Brak informacji. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


