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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Nie żadnej innej nazwy Kaczlina nie znamy, raczej Kaczlin 

nie miał innej nazwy”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

„No Kaczlin dzielimy na Lesionki, Olendry, Kaczlin Dół i 

Góra”. 

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 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Nie, nie obchodzimy ale we wsi są organizowane tylko to jest 

zabawa nie konkretnie dla wsi, u mnie w domu za dzieciaka to 

tam było to lanie wosku i to jeszcze ta wróżba z butami”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„Po rogalu i wszystko ale kupujemy”. 



3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Jak dzieci są małe to tak jak już wyrosły to nie, no i musi 

wyczyścić buty”. 

5. Wigilia „Choinka była ubierana przed świętami, jest te 12 potraw, 

tradycyjnie dzielimy się opłatkiem, była tradycja o północy 

pójść do zwierząt ale to już teraz nie jest robione”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„No wiadomo w gronie rodzinnym”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„My obchodzimy w domu, sporadycznie gdzieś tam 

wychodzimy”. 

8. Trzech Króli  „Młodzi chodzą przebrani i śpiewają i do każdego domu idą, 

piszemy na drzwiach poświęconą kredą, za moich czasów moja 

mama też kadziła pomieszczenia”. 

9. Kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej „To do Kościoła, u mnie nie zapalamy ale teściowa mówiła, że 

kiedyś ludzie w czasie burzy zapali”. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

„U nas nie ma tradycji Podkoziołka”. 

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa „Też tylko do Kościoła no i ścisły post, za życia teściowej to 

zawieszaliśmy woreczki z popiołem”. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Jak niedziela do Kościoła i do domu żadnych zakupów nic, no 

i palmy robimy”. 

16. Triduum Paschalne „Boże rany to jak dzieci małe były”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Ksiądz przyjeżdża do wsi święcić koszyczki, dzieci idą na 

poświęcenie, jak dzieci małe były to robiły pisanki, jemy 

śniadanie wielkanocne dzielimy się święconką, nie raz idziemy 

na Rezurekcję nie raz nie, zając przychodził jak dzieci były 



małe, to dzieci gniazdka robiły”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

„To zależy od pogody trochę wodą polejemy ale teraz już tak 

nie”. 

19. Zielone Świątki „Dzisiaj to już nic za bardzo”. 

20. Boże Ciało „Na procesję do Sierakowa, urywamy gałązkę brzuski z ołtarza 

i dobrze jest włożyć ją na pole ale ja to tak rzadko raczej”. 

21. św. Jana „Tu we wsi nic nie ma”. 

22. MB Zielnej „No to wtedy z tymi ziółkami, kiedyś zbieraliśmy dzisiaj to 

nie”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Na mszę idziemy przedtem sprzątamy groby”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Nic nie wiem”. 

2. Ślub i wesele „Pól teram tylko ale to też tylko tak na wsiach, kiedyś to robili 

dzień przed weselem teraz robią tydzień”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Kiedyś trumna w domu leżała”. 

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) 

„Jest Figura Matki Boskiej, tak naprawdę nikt, nic nie wie o tej 

figurze”. 

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 „Zabawa tylko, taka na dworze, no i na dożynki parafialne 

robimy wieniec”. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Majówka połączona z dniem dziecka. Strażacy nie raz robią 

pokaz dzieciom”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


