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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Kiedyś historycznie były inne nazwy chyba np. Kaczalin”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„Kaczlin dzielimy na Kaczlin Dół, Kaczlin Olendry bo to na 

pewno osadnicy z Niderlandów byli no i Lesionki. Mamy swoją 

nazwę na las - Czeszczyniec ten na Ryżyn taki mały lasek”. 

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 

„Pochodzenie nazwy sugeruje, że kiedyś musiały tu być bagna i 

dużo kaczek i zawsze tak o tym mówiono, że ze względu na 

duże ilości kaczek”. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Każdego roku są Andrzejki we wsi organizowane ale to jest 

taka zabawa obliczona na zysk, kiedyś andrzejki były w szkole 

teraz w przedszkolu ale w domu u mnie nie. Dzieci to zawsze 

leją wosk, te buty ustawiają i obierają jabłka kto będzie miał 

dłuższą obierkę.” 



2. św. Marcina/11 

listopada  

„Tylko te rogale ale ja kupuje”. 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Mikołaj w domu był, dzieci czyściły buty wieczorem i 

ustawiały je na parapecie”. 

5. Wigilia „W moim domu rodzinnym jak byliśmy dziećmi to mieliśmy 

choinkę ale jak podrośliśmy to ojciec wyjaśnił nam, że nie 

chciał by choinki ponieważ przypomina mu to obóz 

koncentracyjny, ten zapach. Natomiast w moim domu mieliśmy 

choinkę żywą i zawsze córka ubiera, w zasadzie jest 12 potraw, 

kiedyś Gwiazdor przychodził, po wsi też chodzą ale niektóre 

nie są zbyt dobre, dzielimy się opłatkiem też ze zwierzętami i 

puste nakrycie dla zbłąkanego gościa zawsze mamy”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Z rodzicami zawsze chodziliśmy na pasterkę a w drugie święto 

to albo szliśmy do dziadków albo dziadkowie do nas”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Zabawa sylwestrowa jest co roku we wsi, przeważnie o 

północy włączana jest syrena i wtedy wszyscy się zbieramy 

koło świetlicy i składamy sobie życzenia, wystawianie bram”. 

8. Trzech Króli  „Chodzą dzieci po wsi poprzebierane za Króla Heroda, za 

śmierć, jeden idzie z gwiazdą, zbierają cukierki ale wolą 

pieniążka”. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej Brak informacji. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„Podkoziołek we wsi jest organizowany i też trwa tylko do 

godziny 24 ale to wszystko są imprezy proszone”. 

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa „Przestrzegamy ścisły post, jak byłam dzieckiem to takie 

woreczki z popiołem przywieszaliśmy”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „W domu się chodziło z palmami do Kościoła i te palmy 

zostawały do Bożego Ciała”. 



16. Triduum Paschalne Brak informacji. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Przyjeżdża ksiądz do świetlicy i ja idę z koszyczkiem, jemy 

śniadanie wielkanocne, ja robię pisanki, zajączek stale 

przychodzi”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„Młodzież się polewa wodą”. 

19. Zielone Świątki „Ludzie jeżdżą do Kościoła i przestrzegają, że tego dnia się nie 

pracuje”. 

20. Boże Ciało „Jedziemy do Kościoła parafialnego do Lutomia i zabieramy 

gałązkę z ołtarza do domu i gałązki się wsadza w ogródkach i 

na polach bo obyczaj mówi, że te gałązki przynoszą dobre 

plony”. 

21. św. Jana Brak informacji. 

22. MB Zielnej Brak informacji. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„We wszystkich świętych jadę do bliskich na groby”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Ja tylko pamiętam, że do roku nie powinno się ścinać 

włosków dziecku. Mówiono też, że do chrzcin nie powinno się 

wychodzić z dzieckiem na dwór, moja teściowa zawiązała jej 

czerwoną wstążkę żeby nikt dziecka nie oczarował, ale ja tego 

nie przestrzegałam”. 

2. Ślub i wesele „Pól teram tu robią ale już co raz rzadziej w domu, bo teraz to 

już w lokalach robią. Dzieci zatrzymują samochody, które jadą 

na przyjęcie”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Sąsiedzi schodzą się na różaniec ale już nie do domów tylko 

jadą na różaniec do Lutomia, słyszałam, że lustra musiały być 



zasłonięte i wyłączone radia i telewizja od momentu śmierci do 

pogrzebu tak słyszałam”. 

4. Inne zjawiska Podczas burzy zawsze mówiłam Krzyżu Święty stój przy mnie 

,przede mną i za mną, a ojciec mój wierzył, że krzew leszczyny 

chronił przed burzami. 

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) 

„Tylko Figura Matki Boskiej na drodze do Ryżyna”. 

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Brak informacji. 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 

Brak informacji. 

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 „Festyn dla wsi przeważnie z okazji Dnia Dziecka nie raz jest 

połączony z Dniem Strażaka i nie raz połączony z dożynkami i 

do południa jest dla dzieci a tak od 15-16 godziny jest zabawa”. 

3. Lokalne festyny Brak informacji. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


