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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

Bucharzewo respondent innej nazwy nie zna i nie pamięta:  

„nie, nie żadnej innej nazwy nie pamiętam i nie znam”. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Respondent dzieli wieś na Bucharzewo, Bukowic oraz Jeziorno, 

Charakterystyczne nazwy podane przez respondenta to między 

innymi: 

- Bobrownia - lasek 

„Bukowiec, Jeziorno bo to wszystko należy pod 

Bucharzewo”…”Bobrownia taki 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 

Uzdrawiające właściwości jeziora Bucharzewskiego. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

„Ja mam Andrzeja to obchodzimy, kiedyś laliśmy wosk przez 

klucz ale to indywidualnie w domu”. 



2. św. Marcina/11 

listopada  

„Rogale muszą być, pieczemy w domu”. 

3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

„Przychodzi, dzieci czyszczą buty, patrzą przez okno”. 

5. Wigilia „No może powiem teraz wcześniej się to drzewko przystraja 

przez to, że każdy pracuje ale kiedyś był zwyczaj taki jak ja to 

pamiętam od dziecka to w dzień wigilii była dekorowana 

choinka, bombki różne cukierki kolorowe łańcuszki się robiło z 

wycinanki z krepy wata była za śnieg, potem jeszcze te lizaki 

długie, o były jeszcze takie świeczki na te takie klipsy takie 

małe świeczuszki, nie raz się choinka zapaliła, zawsze jest 12 

potraw, sianko pod obrusem, dzielenie się opłatkiem ze 

zwierzętami, w domu zawsze jest Gwiazdor co roku mamy 

zdjęcia, my robimy karpia całego nadziewanego pieczarkami, 

to jest właściwie takie nasze danie które nie wszędzie jest cały 

zaszyty to musi być, sos grzybowy co jeszcze? No, śledź w 

śmietanie, śledź w oliwie, pierogi z kapustą i z grzybami muszą 

być, barszcz, rybionka to taka zupa z głów karpia a poza tym to 

tak jak my na przykład to zawsze robimy wigilie w innym 

domu albo mama albo ja i spotykamy się wszyscy, wszyscy i to 

jest nas też 12 czy 13 zawsze tak jest zawsze tak było i tak 

jest”. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

„Święta każdy z nas na przykład ja robię wigilię mama robi 

pierwsze święto a ja drugie co roku każdy robi inne”. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

„Balujemy to jest tak, że jak jesteśmy w domu i mamy imprezę 

w domu to o 12 wszyscy się spotykamy na petardach i potem 

przeważnie jest tak, że wszyscy idą do jednego domu często 

jest tak, że albo my kogoś zapraszamy albo nas ktoś zaprosi o 

na przykład jak jesteśmy sami to na przykład sąsiedzi nas 

wezmą albo jak my mamy gości a sąsiedzi są sami to do nas 

przyjdą.” 

Wystawianie bram:  „Teraz nie ale kiedyś bardzo nawet 

wysoko na drzewo wkładaliśmy bramy ale wszystkie wszystkie 

w całym Bucharzewie”. 

8. Trzech Króli  „No do kościoła i zwyczaj pisania kredą” – 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 „To znaczy się chodzą ale mało bo nie ma dużo dzieci, nie co 

roku ale chodzą przebrani, diabeł jest ale jakoś tak nie 

pamiętam”. 

10. MB Gromnicznej „ No to ze świecą do Kościoła, jak jest burza to zapalam”. 

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: „nie, kiedyś to 

właśnie były, kiedyś mieliśmy ZMP, koło gospodyń to właśnie 

my wtedy organizowaliśmy”. 

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa „To do Kościoła, kiedyś to woreczki były, woreczków to my 

się tyle naszyliśmy, z haczykiem…” – respondent przybliża 

zwyczaj przyczepiania woreczków z popiołem była to forma 

zabawy  

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa „Bierzemy palmy idziemy do kościoła poświęcić a jak już 

wyjdziemy z kościoła po jednej baźce jemy, żeby nie 

chorować”. 

16. Triduum Paschalne „Boże rany są ale nie raz się zapomni ale raczej są”. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

„Święcenie koszyczków mamy tutaj przy krzyżu, przychodzą 

tutaj z domków i my, przyjeżdża ksiądz i święci koszyczki, 

przedtem chodziły ja i dzieci ale teraz już jak dzieci są duże to 

więc chodzę ja, do koszyczka wkładamy baranek z masła, 

kiełbaska biała, jajko wymalowane ładnie co tam jeszcze chleb, 

szynka, sól, robimy pisanki ale idziemy na łatwizne jakieś 

naklejki, czy coś tam co farbuje. Robimy tak jedziemy na 9 do 

kościoła a po kościele jemy dopiero śniadanie, zawsze 

zaczynamy jedzenie od Święconki, dzieci szykują gniazdka dla 

zajączka”. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

Lany Poniedziałek: „no to dzieci my już mniej  ale jeszcze 

delikatnie pokutach ale kiedyś to wiadrami”. 

19. Zielone Świątki Brak informacji. 



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

zabiera się gałązkę brzozy z ołtarza: „w ogródek i za obraz, 

chroni przed szkodnikami”. 

21. św. Jana Brak informacji. 

22. MB Zielnej „No to jak mamy zioła jakieś na zbierane to do Kościoła a 

później robimy z nich herbatki”. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

„Jedziemy na cmentarz, brat robi wianuszki na groby dla całej 

rodziny”. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest „Kiedyś do momentu chrzcin nie wolno było wieszać pieluch 

na dworze, nikt nie mógł zaglądać w wózek, kiedyś szybko 

chrzciło się dziecko to te pieluchy nie były wieszane, kokardka 

pod poduszką, czy tam w wózku, na roczek stawiało się 

dziecku kieliszek, pieniądze, książeczka lub różaniec i jeszcze 

jakiś podręcznik, np. jak weźmie pieniądze wrzuci w kieliszek 

to co zarobi to przepije.” 

2. Ślub i wesele „pól teram”. 

3. Śmierć i pogrzeb „Zmarłemu w trumnę się coś kładzie, zależy jak jest rybak czy 

kłusownik to kawałek sieci, papierosy nieraz kładą pewnie 

jakby całe życie był alkoholikiem to ćwiartkę by mu tam 

włożyli, kiedyś lustra zasłaniali do czasu pogrzebu. 

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 

Rybionka – zupa rybna, przepis pochodzący od prababci, zupa 

ta przygotowywana jest zawsze na Wigilię. 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 zbudowany przez Pana Tomczaka w latach 80-tych 

Figura Matki Boskiej znajdująca się w Kierunku Chojna 

ufundowana przez państwa Klapkowskich koło roku 2007. 

„W lesie jest grób Bartka” – grób parobka, zmarłego w 

nieznanych okolicznościach, prawdopodobnie w latach 40-tych. 

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 „Dni wsi mamy od jakiś dwóch lat, różne zawody sportowe, 

mecze różny poczęstunek kiełbaska, piwo”. 

3. Lokalne festyny Brak informacji. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


