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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

„Jest Bucharzewo i są Bukowce Bucharzewskie tam koło Chaty 

Zbójów a to tu było Bucharzewo tylko Centrum”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Respondent dzieli wieś na Bucharzewo, Bukowce 

Bucharzewskie 

Charakterystyczne nazwy podane przez respondenta to między 

innymi: 

- Masswinkel, Draiwesterek – trzech leśniczych się kiedyś 

spotkało i posadzili sobie trzy brzozy, to za Niemca były te 

nazwy, to są lasy. Noueland Werham – pola. Miejsce takie 

charakterystyczne to jest np. Bartek w kierunku Chojna w 

latach dwudziestych, szedł ktoś przez las przewrócił się i tam 

został pochowany.” 

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) 

„Andrzejki powiem szczerze, że tak obchodziliśmy kiedyś 

laliśmy wosk, kiedyś organizowano we wsi zabawy. Dnia św. 

Katarzyny nie obchodzimy”. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

„Marcin - syn ma imieniny, to zawsze te rogale, na św. Marcina 

dobra gęsina kiedyś rodzice trzymali gęsi”. 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Ciągle pamiętam jeszcze się kładło prezenty do butów, 

stawiało się na okna jakieś małe prezenciki się dostawało”. 

5. Wigilia „W wigilię zawsze jako dzieci choinkę ubieraliśmy w dzień 

Wigilii, zawsze musiało być 12 świeczek orzechy, jabłka, 

pierniki nie pierniki i to się powieszało nie raz się zjadło,  pod 

obrus kładliśmy sianko, całe snopy siana wywoziliśmy do lasu 

w wigilię całe paśniki musiały być zawsze zapełnione, 

pamiętam ojciec chodził do konia z opłatkiem i dzielił ze 

zwierzętami, chodziliśmy na 24 na pasterkę , Gwiazdor chodzi, 

jak byłem dzieciakiem to chodzili, przyniósł parę jabłek ale 

potem człowiek dostał rózgą”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Spędzamy w gronie rodzinnym trochę do Kościoła, wszystkie 

dzieci i wnuki przyjeżdżają”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Wieczorem do Kościoła na zakończenie starego roku, 

wieczorem się spotykamy o 24 wychodzimy przed dom, z 

sąsiadami się spotykamy człowiek po kielichu wypije, kiedyś 

wystawiali bramy” – informator przytacza zwyczaj 

wystawiania bram, przestawiania bryczek, robienia różnych 

psikusów np. zatykania komina. 

8. Trzech Króli  „Do Kościoła się chodzi, ” – informator zna zwyczaj pisania 

poświęconą kredą na framudze drzwi liter C+M+B=(rok 

bieżący) z łac. Chrystus magnificat benedicto co oznacza 

Chrystus błogosławi pomieszczenie. 

9. Kolędnicy „U nas nie chodzili kolędnicy”. 

10. MB Gromnicznej „ No to ze świecą do Kościoła, jak silna jest burza to zapalamy 

świecę.” 



11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

Respondent dzisiaj nie zachowuje konkretnych tradycji, w 

latach ubiegłych organizowano zabawy oraz tak zwany 

podkoziołek czyli ostatni dzień karnawału:  „kiedyś 

organizowaliśmy, pan Świerkowski grał na akordeonie, na 

skrzypkach grali, na trąbce, Podkoziołek trwał tylko do 24”. 

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa „To post i do Kościoła, się chodziło robiło te woreczki haczyki 

z drutu i komuś się zawsze zawieszało, do torby czy za 

spódnice”– respondent przybliża zwyczaj przyczepiania 

woreczków z popiołem była to forma zabawy. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Z palmami do Kościółka, później się je wysuszało, jak się je 

spaliło to tym popiołem później ksiądz głowy posypywał”. 

16. Triduum Paschalne „Boże rany , jak byłem dzieciakiem to dostawałem, a teraz jak 

by się uderzyło to wielka obraza”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Ja od kilkunastu lat wożę księdza do święcenia koszyczków, 

pierwszy dzień świąteczny rano do Kościoła, zając przychodzi, 

dzielimy się święconką, kiełbasą, jajkiem , chlebem, kiedyś 

gotowaliśmy jajka w łupinkach od cebuli”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

Lany Poniedziałek: „był obchodzony bardzo kiedyś to 

wiadrami lali, teraz już mniej”. 

19. Zielone Świątki „Kiedyś domy się dekorowało, brzozy się wkopywało przed 

wejściem, przed domem sypało się białym piaskiem, podwórko 

musiało byś wygrabione”. 

20. Boże Ciało Respondent uczestniczy w procesji w Sierakowie w zwyczaju 

zabiera się gałązkę brzozy z ołtarza: „gałązkę się łamię i 

wkłada za obrazy, przede wszystkim z głównego ołtarza”. 

21. św. Jana Brak informacji. 

22. MB Zielnej „Z ziołami do kościoła, zioła się zbiera wysusza się”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„No to jesteśmy na cmentarzu, w Dzień Za duszny odwiedzamy 

też cmentarz”. 



25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „ Mówią, że się nie odmawia bycia chrzestnym”. 

2. Ślub i wesele „Pól teram ale to już też słabo”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Sąsiedzi schodzą się na różaniec, ciągle mówią żeby jak przed 

niedzielą umrze to żeby nie leżał przez niedziele bo kogoś ze 

sobą zabierze, zaraz po śmierci zatrzymywało się zegarek, jak 

jego się wynosiło z domu to trumną trzy razy się uderzało w 

drzwi”. 

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 

Zupa szczawiowa – „to jak szczaw rośnie to robimy” 

Naworka – „zupa taka na maślance” 

Respondent zna przepisy od swoich rodziców 

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 zbudowany przez Pana Tomczaka w latach 80-tych 

„Krzyż w centrum ten Krzyż był odbudowany w 80 roku, 

wyświęcany był w dzień wybuchu stanu wojennego” 

Figura Matki Boskiej znajdująca się w Kierunku Chojna 

ufundowana przez państwa Klapkowskich koło roku 2007 ku 

czci swojego ojca. 

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 Brak informacji. 

3. Lokalne festyny „Dwa lata z rzędu zrobiliśmy taką imprezę kulturalno- 

integracyjną, rozgrywamy mecze, mamy tam siatkówkę, 

konkursy różne, mieliśmy jedzenie, grochówa, bigos”. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


