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Metryczka informatorów 

Kod Płeć 

(K/M) 

Wiek Funkcja społeczna Komentarz 

013_CZA_BU  M ok. 80 lat brak Urodzony w 

Elżbietowie (woj. 

pomorskie), ale od 

dziecka mieszka na 

terenie powiatu.  

014_CZA_BU K ok. 80 lat brak Żona 013, mieszka w 

Bukowcu od ponad 40 

lat, całe życie 

mieszkała na terenie 

powiatu. 

015_CZA_BU K ok. 60 lat brak Ich synowa, w 

Bukowcu mieszka od 

około 30 lat, pochodzi 

z Lubelskiego. 

 



 

Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

014_CZA_BU: „Nie wiemy.” 

015_CZA_BU: „No może tu jakieś buki kiedyś rosły.” 

013_CZA_BU: „Buchwerte się nazywał.” 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

014_CZA_BU: „My jesteśmy Wybudowanie Bukowickie, ale 

przy Zofiowie.” 

015_CZA_BU: „Ja to na to mówię Trójkąt Bermudzki, bo tu 

nikt nie może trafić.” 

Nazwy topograficzne 

(cieków wodnych, stawów, 

wzniesień, obszarów 

leśnych, toń wodnych, 

uroczysk) 

014_CZA_BU: „Inni mówią co tu u nas jest: tylko piaski, laski 

i karaski.”  

015_CZA_BU: „Staw Jagiełki.” 

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) 

014_CZA_BU: „Na nas mówią Czarnkowianie, że jesteśmy 

Zabugole, bo jesteśmy za Notecią. Ci zza Buga, mówią.” 

II. Folklor dawny i inne zjawiska kulturowe 

Podania (opowieści) o 

wydarzeniach lokalnych 

014_CZA_BU: „Oj nie znam żadnych.” 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1 św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

014_CZA_BU: „Kiedyś, jak my były młodsze to zabawy były, 

strażacy urządzali na sali w Zofiowie, albo w Gajewie, co 

sobota była zabawa.” 

014_CZA_BU: „Andrzejki obchodzili i tak, i prywatnie w 

domu, rozmaicie. No wróżyło się woskiem i wtedy jaka tam 

figura wyszła no to tam, nie wiem jak to.” 



Katarzynki: 

014_CZA_BU: „Nie.”   

2 św. Marcina/11 

listopada  

015_CZA_BU: „To tylko rogale z tego co ja wiem, co tu 

jestem.” 

013_CZA_BU: „Na Marcinka do kościoła my starzy ludzie 

chodzili.” 

3 Adwent 014_CZA_BU: „Do kościoła.” 

4 św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

014_CZA_BU: „Buty wystawiali, żeby tam coś włożyć.” 

5 Wigilia 014_CZA_BU: „To jest dwanaście potraw, no i wszyscy 

zasiadamy, paciorek odmówimy, kolędę zaśpiewamy.” 

013_CZA_BU: „Jeden talerz dodatkowy musi być.” 

Choinka: 

015_CZA_BU: „Kiedyś się ubierało w wigilię, tak u nas tata 

ubierał. Ja ubieram też w wigilię, a oni ubierają jeszcze na 

dworze.” 

015_CZA_BU: „Ja zawsze trzymam do Maryi, do drugiego 

lutego.” 

013_CZA_BU: „Do Trzech Króli.” 

Potrawy: 

013_CZA_BU: „Ryby.” 

014_CZA_BU: „Karp smażony, ryby, karp w galarecie, karp w 

sosie greckim i inne ryby, i barszcz, i uszka, pierożki.” 

015_CZA_BU: „Uszka, tylko, że u nas się nie robi, bo nikt nie 

chce jeść.”  

015_CZA_BU: „Kluski z makiem.”  

014_CZA_BU: „Zupa grzybowa albo jarzynowa.” 

015_CZA_BU: „Barszcz taki my robimy, ukraiński, czerwony, 

z kapustą, z grzybami, z owocami, wszystko razem.” 

014_CZA_BU: „Ja zupę wiśniową z makaronem, zaklepaną 

tym, no budyniem.” 

014_CZA_BU: „A ziemniaki to do śledzia.”  

013_CZA_BU: „Śledzie ze śmietaną i z cebulką.” 

Sianko spod obrusa: 

013_CZA_BU: „Krowom się daje.” 

015_CZA_BU: „Panienki wyciągają, i ta która ma dłuższy, ta 

szybciej za mąż wyjdzie.” 

013_CZA_BU: „Kiedyś były takie opłatki kolorowe i krowom 

się dawało, teraz już nikt tego nie robi.” 

014_CZA_BU: „Trzeba słuchać o dwunastej, czy zwierzęta 

gadają, bo mówili, że zwierzęta ludzkim głosem gadają.”  



015_CZA_BU: „Resztki z wigilijnego stołu się rozkładało 

wszystkim zwierzakom.”  

Pasterka: 

015_CZA_BU: „Po pasterce pędem do domu, bo wtedy można 

było mięso jeść, bo wigilia postna, a potem już się ciasto 

wyciągało.”  

013_CZA_BU: „Kiedyś my jeździli na pasterkę do 

Czarnkowa.” 

014_CZA_BU: „Pieszo się szło.” 

Mikołaj czy Gwiazdor: 

014_CZA_BU: „Gwiazdor.” [wszyscy informatorzy zgodni.] 

6 Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

015_CZA_BU: „W pierwszy dzień siedzimy w domu, na drugi 

dzień to albo ktoś do nas przyjdzie, albo my jedziemy.”  

Św. Szczepana: 

014_CZA_BU: „Nie, zależy jaki ksiądz, był jeden taki, co sypał 

ziarnem.” 

7 Sylwester/Nowy 

Rok 

Psoty: 

014_CZA_BU: „Jeszcze jakie, wynosili grabiarki gdzieś na 

stawy, bramki.” 

015_CZA_BU: „Wóz na dach włożyli drabiniasty, ale to 

przeważnie tam gdzie panny były.” 

[Zasłanianie komina szybą.] 

8 Trzech Króli  [Kolędnicy] 

9 Kolędnicy 015_CZA_BU: „To po świętach tak, na Trzech Króli.” 

[013_CZA_BU za młodych lat przebierał się za diabła.] 

015_CZA_BU: „Teraz też chodzą, ale nie ma już takiej 

tradycji.” 

014_CZA_BU: „Chodzą coś pośpiewają, cukierki jakieś się da, 

albo pieniążka.” 

10 MB Gromnicznej Kreślenie krzyża gromnicą nad progiem domu: 

015_CZA_BU: „Robi się.” 

013_CZA_BU: „Ale nie każdy.” 

11 Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

Brak informacji 

12 Topienie Marzanny 014_CZA_BU: „Tak jest do dzisiaj, jak dzieci chodzą do 

szkoły. Przebierają się i biorą taką kukłę, idą i topią, do wody 

rzucają. W Czarnkowie to widzę, że z mostu rzucają, a tu w 

Zofiowie to koło Rachuby w tym rowie rzucały.” 

013_CZA_BU: „Idą i topią.” 



013_CZA_BU: „Na śluzę.” 

13 Środa Popielcowa 015_CZA_BU: „Ksiądz w kościele popiołem sypie.” 

014_CZA_BU: „Ksiądz w kościele sypie, a jak ktoś jest 

złośliwy, to kotu albo psu do ogona przywiąże prezent i tak lata 

ten kot z tym. 

Woreczki z popiołem: 

013_CZA_BU: „Tak, no. Pęcherz przyczepiali i śmiali się.” 

013_CZA_BU: „Grochu tam włożą.” 

014_CZA_BU: „Albo baloniki z grochem.” 

013_CZA_BU: „Ale to pęka, a to nie pęknie.” 

14 Śródpoście 013_CZA_BU: „W piątki się pości.” 

014_CZA_BU: „I w środę też.” 

013_CZA_BU: „Śledź z beczki.” 

014_CZA_BU: „Albo olej się lniany kupuje na targu, albo 

słonecznikowy i ziemniaki do tego, albo śledź z olejem.” 

013_CZA_BU: „Albo gruszki i śliwki.” 

014_CZA_BU: „Albo zupę owocową.” 

013_CZA_BU: „A jak śledzia, to my czekali na te głowy i na 

kuchnię, fajerki położyli i smakowali. Bo kiedyś śledzie były z 

głowami w beczce solone, nie tak jak teraz takie płaty,”  

15 Niedziela Palmowa 014_CZA_BU: „To się robi palmy i się idzie do kościoła i się 

świeci, jedną robią też wysoką palmę, taką ze 3-4 metry i tam 

stoi do Wielkanocy.” 

014_CZA_BU: „A ja idę urwę baźki, kwiatka jakiegoś, wstążką 

się zawiąże.” 

013_CZA_BU: „Trzeba baźkę zjeść, bo wtedy choroby nie 

będą się trzymać.” 

Co się robi z palmą: 

015_CZA_BU: „Stała do następnego roku, a później się paliło, 

nie mogła stać do następnego.” 

16 Triduum Paschalne 015_CZA_BU: „Szło się do kościoła.” 

17 Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedzie

la Wielkanocna 

Gdzie się świeci pokarmy?: 

015_CZA_BU: „My w Zofiowie, ale tutaj święci też, a w tych 

małych wioskach to w domu gospodarzy, a w tym roku było na 

sali w Zofiowie.” 

013_CZA_BU: „Zawsze było w trzech miejscach święcone.” 

Co się wkłada do koszyczka: 

015_CZA_BU: „Jajka, chleb, wędlina, sól, wodę.” 

013_CZA_BU: „Kiedyś chleb w skibach nosili.” 

015_CZA_BU: „Wszystko to, co miało być zjedzone na 

święta.” 



013_CZA_BU: „A ksiądz miał taki duży kosz na wozie i kładli 

mu tam jajka, kiełbasę.” 

015_CZA_BU: „Nieraz wkładają, banan, pomarańcz, ale to 

dopiero teraz, kiedyś tego nie było.”  

013_CZA_BU: [Robienie gniazdek dla zajączka.] 

Śniadanie: 

014_CZA_BU: „Do kościoła się idzie i się je śniadanie rano.” 

015_CZA_BU: „Barszcz biały, i wtedy tą święconkę kładzie się 

na talerzu, jajko się do barszczu wrzuci, a resztę zje się na 

talerzu, żeby ta święconka się nie zmarnowała, bo jak się 

zmarnuje, to cały rok się niepowodzenie odczuje.”  

013_CZA_BU: „I trochę kiełbaski pieskowi trzeba dać, a jak.” 

015_CZA_BU: „Ze zwierzakami się należy dzielić.” 

18 Poniedziałek 

Wielkanocny 

Niedźwiedź w słomie: 

015_CZA_BU: [To w Miłkowie zawsze było, to.] 

013_CZA_BU: „Lany poniedziałek.” 

014_CZA_BU: „Im większe powodzenie miała, tym bardziej 

była oblana.” 

19 Zielone Świątki 015_CZA_BU: „A Zielone Świątki do w kościołach kiedyś też 

się stawiało, te brzózki, a teraz już nie.” 

013_CZA_BU: „Brzózki przy bramach i w drzwiach.” 

014_CZA_BU: „I w domu też się stroiło zieloną brzózką.” 

20 Boże Ciało 014_CZA_BU: „U nas po czwartku w niedzielę obchodzimy, to 

też ostatnio zrobili wkoło kościoła cztery ołtarze.” 

Kto robi ołtarze?:  

014_CZA_BU: „Ten, komu przypada.” 

015_CZA_BU: „Każda wieś.” 

Gałązki z ołtarza: 

015_CZA_BU: „A tu gałązki się stawia w pole, żeby chroniło 

od gradu, od takiego czegoś.” 

Oktawa: 

014_CZA_BU: „Jeden ksiądz robił tydzień później, a ten teraz 

nie.” 

Wianeczki na oktawę: 

014_CZA_BU: „Tutaj tych wianuszków to ja nigdy nie 

święciłam, a w bydgoskim jak mieszkałam to święciłam.” 

21 św. Jana Brak informacji 

22 MB Zielnej 014_CZA_BU: „Bukiety.” 

23 MB Siewnej 014_CZA_BU: „Zawsze jest w Lubaszu odpust. Kiedyś 

rowerami się jechało.” 

24 Dzień Wszystkich 014_CZA_BU: „To się zawsze idzie wcześniej na groby, 



Świętych/Dzień 

Zaduszny 

kupuje się kwiaty stawia się, kupuje się nowe doniczki, czy 

stroiki. Na cmentarz się idzie, msza jest na cmentarzu i w 

kościele też jest.” 

013_CZA_BU: „Po mszy na cmentarz.”  

25 Inne tradycyjne 

wydarzenia 

doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

013_CZA_BU: „Od burzy to mówią, że gromnicę trzeba 

postawić.” 

014_CZA_BU: „A ja zawszę postawię gromnicę w okno i 

stawiam figurkę Matki Boskiej albo Fatimkę.” 

013_CZA_BU: „Albo krzyż, matka krzyż stawiała.” 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1 Narodziny i chrzest 015_CZA_BU: „Żeby przez dziurkę od klucza nie zaglądać, bo 

będzie miało zeza.” 

015_CZA_BU: „Przez sznurki z praniem nie było wolno 

przechodzić, nie wolno było wyszywać, tak jak moja babcia 

zawsze mówiła, żeby nie wyszywać w czasie ciąży, bo 

pępowina się zwinie, żeby z tymi nićmi, sznurkami nie mieć 

kontaktu.” 

Czerwone wstążeczki: 

015_CZA_BU: „To dzieciom się wiązało na wózku, żeby nikt 

nie zauroczył.”  

015_CZA_BU: „Uroki się na dzieci rzucało, ale też odczyniało. 

Była taka babcia, która odczyniała.” 

014_CZA_BU: „Jajko wylewała, wosk paliła, pierze paliła.” 

2 Ślub i wesele Polter: 

014_CZA_BU: „Polter jest. [Wszyscy informatorzy zgodni.] 

013_CZA_BU: „Telewizor przyniosą.” 

015_CZA_BU: „Wszystko, jakie tylko śmieci są w chacie.” 

014_CZA_BU: „A jeszcze gorzej jak pierze przyniosą.” 

014_CZA_BU: „A kiedyś w Zofiowie to smołą okna 

pomalowały.” 

015_CZA_BU: „Normalnie jest u Młodej.” 

014_CZA_BU: „Teraz to robią tydzień przed, a kiedyś to jak 

było wesele w sobotę, to w piątek robiły ten polter, ale teraz się 

okazało, że to do niczego, na drugi dzień nawet na swój ślub 

nie mogą trafić.”  

Sznurki: 

015_CZA_BU: „Weselnicy mieli prawo zabrać to, więc stawili 

jak najskromniej. Sznurek przeciągnięty, przyczepione kwiaty 

czy coś, a co poniektórzy to stawiali stolik przykryty obrusem. 

Tam na stole był chleb, sól, też kwiaty, ale Pan Młody czy 

wróżba, jak dał flaszkę, dzieciom cukierki, to miał prawo 



zabrać to, więc robili takie skromniejsze te bramki.”  

[Od sznurków jeszcze chodzili po gościach i zbierali 

pieniądze.] 

Przebierańcy: 

014_CZA_BU: „Przychodzili, czy to na jednym czy drugim 

weselu, w Dębe było, to byli przebierańcy. Telegramy, tak. 

Telegramy to każda rodzina wkładała pieniążki, czy tak i tam 

dawali same prezenty, a teraz są pieniążki.”  

Chodzenie pod okna: 

014_CZA_BU: „Chodzą pod okna, jak było na wsi wesele w 

domu, to przychodziły i siedziały do rana, i Młodzi wynosili im 

jedzenie i picie.” 

3 Śmierć i pogrzeb 013_CZA_BU: „Na piasku, taki piasek był.” 

014_CZA_BU: „Żeby wyciągało, bo jak jest gorączka to 

przecież ciało puchnie, a jak grzmi, to już w ogóle.” 

015_CZA_BU: „Pod trumnę wodę, to wiem, bo woda 

wciągała.” 

014_CZA_BU: „Potem jak już trumna była, to postawiło się 

cztery krzesła i przychodzili ludzie i odmawiali różaniec.” 

Odmawianie różańca: 

014_CZA_BU: „Dwa wieczory różaniec odmawiają.” 

014_CZA_BU: „A teraz ciało jest w kaplicy, są kaplice na 

cmentarzach i na różaniec niektórzy jadą do kaplicy.” 

Zasłanie luster: 

014_CZA_BU: „Tak, lustra i zegarki.” [Wszyscy informatorzy 

zgodni.] 

015_CZA_BU: „Zegarek się zatrzymywało na tej godzinie, na 

której umarł.” 

Wyprowadzanie ciała: 

015_CZA_BU: „Jak już ciało było na dworze to się cofali i trzy 

razy w drzwi uderzali. Niby mówili, żeby zmarły poszedł, żeby 

jego dusza nie wracała. Nie błądziła po chacie.” 

4 Inne zjawiska Darcie pierza: 

014_CZA_BU: „U nas były takie tradycje, że ludzie kaczki, 

gęsi trzymali i pierzarki były. A pierzarki to pierze się skubało, 

z gęsi, z kaczek, a teraz to już zanikło. Kiedyś wieczorami to 

jeden do drugiego szedł i się siedziało, skubało, kawę wypiło, 

ciasto się zjadło, no i wesoło było.” 

015_CZA_BU: „Cioty ktoś podrzucał jak starzy mieli coś do 

siebie.”  

013_CZA_BU: „W Dębe czarownicom to mleko wylewali.”  

013_CZA_BU: „Jedna taka jaja kradła, ten miał tą obrożę od 

kunia, nie. Powiesili, to mleko leciało, a tobie krowa nie dała 



mleka. Później lali to mleko pod mieszkanie.” 

Zespoły i tradycje 

folklorystyczne, 

śpiewacze, muzyczne, w 

tym: przeglądy i festiwale 

oraz twórcy słowa  

014_CZA_BU: „Jest zespól w Kuźnicy, w Gajewie dopiero 

zakładają.” 

Tradycje kulinarne, w tym: 

produkt regionalny i 

lokalny, potrawy 

świąteczne, przepisy  

014_CZA_BU: „Powidła się smażyło i dalej się smaży i syrop 

się robi (…). Żeśmy gotowały ten syrop jak teściowa żyła, 

żeśmy obierały te buraki, oskrobało, pokroiło się w takie 

plajstry i się gotowało w takim kotle od ziemniaków parowania. 

Się ugotowały, musiały być miękkie, potem była taka presa 

specjalnie zrobiona, to już tu sąsiedzi mieli i się brało w taki 

worek płócienny, się skręcało i ta presa, i ten syrop leciał taką 

strugą to jakiegoś kotła, pojemnika czy do wiadra i ten syrop 

się gotowało w kotle i się mieszało, i się robiło takie coś 

gęstego jak miód. Smarowało się jak miodem chleb, dodawali 

dynię, to była taka marmolada gęsta.” 

014_CZA_BU: „Moja mama to robiła taką, jak to się mówi, 

kładła boczek, pokroiła z cebulką. Tą cebulkę z boczkiem 

kładła na taki garnek od mięsa podłużny, później warzywka 

pokrojone w kostkę i ziemniaki, pokrojone, posolone, 

popieprzone i zmielone albo coś takiego, też krojone 

drobniutko i na to kiszoną kapustę, i plajstry boczku i to 

zapiekane w piekarniku.” 

014_CZA_BU: „Babka ziemniaczana: tarte ziemniaki, też 

boczek położony do tych tartych ziemniaków, woda trochę 

zebrana z tych ziemniaków, zebrana. Posolone, popieprzone, 

wbite ze dwa jajka. Smażony boczek z cebulką też w to 

wymieszany i włożone w takie, kiedyś były garnki z takimi 

uchwytami, i na to też był boczek położony, i to się kładło do 

pieca i to się jadło z maślanką albo z kwaśnym mlekiem.” 

014_CZA_BU: „Teściowa gotowała zupę owocową i ziemniaki 

do tego, i jajko na to.” 

014_CZA_BU: „Gotowała poliwkę, to jest takie coś na 

maślance. Gotowało się wody na maślance, potem kładło się 

mąki i roztrzepało tą polewkę z tą maślanką i się wlało 

śmietanki jeszcze w to i prószyło się twarożkiem.” 

III. Tradycje rękodzielnicze 

Tradycje wytwórczości 

rękodzielniczej, sztuki 

ludowej oraz artystów 

nieprofesjonalnych 

014_CZA_BU: [Maczanie kwiatków z bibuły w parafinie, w 

kawie zbożowej, po to, aby bardziej przypominały prawdziwe.] 

015_CZA_BU: „Dziadek wyplata.” 

013_CZA_BU: „Z korzeni, z osnowy, trzeba pruć go na pół, 



albo na trzy, zależy, jakie grube ma być. Widziałem, jak 

kupiłem koszyk, to żem się nauczył.”  

013_CZA_BU: „Miotły ze brzozy.” 

IV. Przejawy religijności tradycyjnej 

1 Kapliczki i krzyże 

w miejscowości 

(okoliczności 

powstania, rok 

fundacji, 

fundatorzy) 

013_CZA_BU: „Krzyż jest przy kościele.” 

015_CZA_BU: „Tylko jest krzyż koło kościoła i figura, no i w 

Gajowie jest figura, i w Zofiowie jest figura i krzyż.” 

013_CZA_BU: „Ten już nie żyje, co tą figurę robił.” 

013_CZA_BU: „W Zofiowie to sami robili ten krzyż.” 

015_CZA_BU: „W jakiej intencji?” 

013_CZA_BU: „Na skrzyżowaniu.”  

015_CZA_BU: „Ten krzyż co stoi i w Zofiowie to Braczyński 

ofiarował.” 

2 Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Brak informacji 

3 Święte figury, 

obrazy, rzeźby 

013_CZA_BU: „Lubaska dziedziczka ufundowała ten obraz 

cały.” 

4 Miejsca kultu 

religijnego 

Brak informacji 

5 Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 

[Do Lubasza, do Skrzatusza, do Lichenia, do Biezdrowa.] 

6 Lokalne odpusty [W Lubaszu.] 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1 Dożynki 014_CZA_BU: „W wrześniu się odbywają, dwa lata temu były 

w Gajewie, w tym roku były gminne.”  

Wieńce: 

014_CZA_BU: „Przywożą wieńce dożynkowe, wybierają i 

nagrody dostają.” 

014_CZA_BU: „Losy mają i przydomowe ogródki mają 

zdjęcia porobione i też za to nagrody dostają.” 

015_CZA_BU: „Wieniec niosą do kościoła i on tam do 

pewnego czasu stoi.” 

014_CZA_BU: „Rozmaite kształty tych wieńców.” 

2 Dni gminy/wsi Brak informacji 

3 Lokalne festyny 014_CZA_BU: „Odbywały się dwa lata temu obchody Kuźnicy 

500 lat, a teraz w przyszłym roku mają być obchody Gajewa.” 



4 Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

014_CZA_BU: [W Zofiowie i Gajewie odbyły się warsztaty pt. 

„Potrawy z dzieciństwa”. Każda z uczestniczek miała ugotować 

i podzielić się przepisami, które pamięta z dzieciństwa. W 

ramach realizacji tego projektu została wydana książka z 

przepisami.] 

014_CZA_BU: [Kiedyś wiele zabaw w okolicznych 

miejscowościach organizowali strażacy.] 

KGW: 

014_CZA_BU: „W Bukowcu nie ma koła gospodyń wiejskich, 

jest w Zofiowie (…)” 

014_CZA_BU: [Szlak bocianich gniazd.] 

 


