
Łężeczki_1 

Karta wywiadu etnograficznego 

 

Metryczka miejscowości 

Powiat międzychodzki  

Gmina Chrzypsko  

Miejscowość Łężeczki PMI_ŁŻK 

 

Metryczka wywiadu 

Data realizacji brak danych Miejsce 

wykonania  

Dom informatora 

Czas trwania  brak danych Forma i 

wielkość  

brak 

Przeprowadzający R.J. Komentarz informator nie wyraził 

zgody na nagranie 

wywiadu 

 

Metryczka informatorów 

Kod Płeć 

(K/M) 

Wiek Funkcja społeczna Komentarz 

PMI_ŁŻK_01 K 25 lat   

     

     

 



 

Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

Respondent zna tylko nazwę Łężeczki. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Respondent uważa, że Łężeczki są zbyt małe na nazwy lokalne. 

Jedyne funkcjonujące nazwy części wsi biorą się z nazwisk 

gospodarzy np. koło Nowaków. 

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, które łączą się  nierozerwalnie z laniem wosku oraz 

wyścigami butów, respondent wspomina o tych zabawach z 

dzieciństwa dzisiaj raczej nic się nie dzieje. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

-Dzień św. Marcina czyli pieczenie rogali. 



3. Adwent Brak informacji. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

-Prezenty w wyczyszczonych butach. 

5. Wigilia -Respondent przywołuje takie zwyczaje jak ubieranie 

prawdziwej choinki w sam dzień wigilii, 12 potraw na stole, 

dzielenie się opłatkiem, puste nakrycie dla strudzonego 

wędrowca, Gwiazdor z prezentami. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

-Respondent zawsze spędza w gronie rodziny. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

Sylwester spędzony w gronie znajomych. 

8. Trzech Króli  Respondent nie przypomina sobie żeby po wsi chodzili trzej 

królowie, funkcjonuje jednak tradycja pisania kredą C+M+B. 

9. kolędnicy Brak informacji. 

10. MB Gromnicznej Święcenie świecy Gromnicznej, zapalanie podczas burzy. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

Respondent kultywuje jedynie pieczenie pączków na Tłusty 

czwartek. 

12. Topienie Marzanny Brak informacji. 

13. Środa Popielcowa Środę Popielcową to wieszanie woreczków z popiołem, 

obowiązuje ścisły post. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa Zwyczaj robienia palm. 

16. Triduum Paschalne Boże rany. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

Święconka, Śniadanie Wielkanocne, respondent przywołuje 

także robienie gniazd dla zajączka. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

Śmingus dingus. 

19. Zielone Świątki Na zielone świątki kiedyś respondent przystrajał wjazd 

brzózkami. 



20. Boże Ciało Respondent kojarzy tylko zwyczaj zabierania gałązki z ołtarza. 

21. św. Jana Brak informacji. 

22. MB Zielnej Zbieranie ziół oraz zanoszenie ich do poświęcenia do kościoła. 

23. MB Siewnej Brak informacji. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

Uczestnictwo we Mszy Świętej za zmarłych w Dzień 

Wszystkich Świętych, respondent przytacza także zwyczaj 

wieczornego spaceru po cmentarzu. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest Panna w ciąży nie mogła opuszczać swego domostwa przez 

cały okres ciąży. Teraz te przesądu nie funkcjonują. 

2. Ślub i wesele Ze ślubem wiąże się pól teram, który funkcjonuje. Zmienił się 

jedynie termin wyprawiania pól teramu. 

3. Śmierć i pogrzeb Według respondenta tradycją było wkładanie świętych 

obrazków do trumny zmarłego, książeczki, różańca a także 

charakterystycznej rzeczy dla danej osoby na przykład 

grzebień, laska, latarka. 

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 

 

Respondent nie kojarzy żadnej tradycyjnej potrawy. 



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) 

Brak informacji. 

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 Respondent przypomina, że kiedyś były dożynki organizowane 

ale dzisiaj są tylko dożynki gminne. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny Brak informacji. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


