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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

KWI_KWI_001 Nazwa Kwilcz, to bardzo ładnie przedstawił w 

takiej naszej lokalnej książce, praca doktorska księdza 

Gierlińskiego. Tam jest informacja na temat miejscowości i też 

prof. Andrzej Kwilecki opisywał pochodzenie nazwy. Prześlę 

informację  w jakiejś szerszej wersji. 

Jest i o tym, że jest kwilenie ptaków nad potokiem, rzeczką 

zwaną Kwilcz. Jest też szum wody, jest dźwięk ptaków. Jest też 

taka wersja że jakaś grupa wilcza, wilków, jakieś plemię o 

takiej nazwie, że ku wilkom szła, ale ta nazwa jest chyba 

rzadziej stosowana. Częściej jest ta związana z kwileniem 

ptaków nad potokiem, strugą 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

KWI_KWI_001 mówi się że na Hubach ktoś mieszka. 

Jest takie wzniesienie Glinica, górka za kościołem 

Jeszcze inne potoczne nazwy w Kwilczu to: 

"krzywa chałupa" czyli dom kowala przy skrzyżowaniu ulic 

Wyszyńskiego i Wojska Polskiego 

"glorietka" czyli drewniana altana w przypałacowym parku. 

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) 

KWI_KWI_002 tu w Kwilczu nie operuje się takimi. 

KWI_KWI_001 z okresu międzywojennego, to byli tzw. 



majątkowi, główna trasa dzieliła, majątkowi i reszta. 

Pracownicy majątku kwileckiego. 

Egzonimy (nazwy 

zewnętrzne grup lokalnych 

i regionalnych) 

KWI_KWI_001 dzieci na siebie wołają Landy jadą, gdy 

autobus jedzie. Landy to są dzieci z wiosek, sołectw. To 

czasami, ale nie jest to takie powszechne. 

II. Folklor dawny i inne zjawiska kulturowe 

Podania (opowieści) o 

wydarzeniach lokalnych 

[patrz nazwy miejscowości] 

KWI_KWI_001 kojarzy mi się "Góra duchów" Wojciecha 

Łysiaka, tam były z trzy, to mogę przygotować. 

Jest taka legenda, że ponoć kościół z pałacem miał być 

połączony podziemnym tunelem. Moim zdaniem to raczej nie 

tunel, ale raczej to, że jak hrabiowie sobie maszerowali parkiem  

i park był zarośnięty może, czy te drzewa tworzyły taki tunel 

zieleni, to był dla nich prywatny park i oni sobie tym tunelem 

zieleni przechodzili, a zrobił się z tego tunel podziemny, który 

miał łączyć pałac z kościołem. Pod kościołem jest krypta, czy 

istniał tego nie wiadomo, ale takie coś funkcjonuje jako 

legenda. 

KWI_KWI_002 bo to jest na linii prostej, kościół jest z 

pałacem. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

KWI_KWI_002 z tego co ja pamiętam będąc uczniem, to 

imprezy organizowane przez szkołę. 

Przy okazji andrzejek to jest jakaś impreza. 

KWI_KWI_001 jest to w szkole podtrzymywane, czasami jest 

to jakaś klasowa impreza, czasem niektórych klas. Młodsze 

klasy chętniej, starsze połączą z  dyskoteką szkolną 

KWI_KWI_002 jakieś konkursy, lanie wosku. 

2. św. Marcina/11 

listopada  

KWI_KWI_002 w Kurnatowicach mają taką imprezę ale od 

niedawna. Będzie 3 czy 5 raz. Jest impreza na świetlicy 

wiejskiej. Jest spotkanie, wypieki, rogale różna. 



Od kilku lat są takie wieczornice organizowane. Msza jest, po 

mszy jest występ artystyczny dzieci, są śpiewane pieśni 

patriotyczne 

KWI_KWI_002 takie patriotyczne typowe imprezy obchodzone 

są w Kwilczu przy kościele pod obeliskiem. 

3. Adwent KWI_KWI_002 roraty się odbywają, rano.  

KWI_KWI_001 głównie dzieciaki funkcjonują w tym. 

Przygotowują sobie lampiony. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

KWI_KWI_001 tutaj na naszym terenie nazwa Mikołaj i 

Gwiazdor, jako osobna nazwa funkcjonuje. Mikołaj to raczej 

słodycze, drobiazgi. Nie są to duże prezenty. 

KWI_KWI_002 prezenty są w butach. Raczej św. Mikołaj, 

funkcjonuje jako św. Mikołaj a nie jako biskup. Mikołaj jest 

troszeczkę utożsamiany z Gwiazdorem . 

KWI_KWI_001 buty powinny być raczej wyczyszczone. 

5. Wigilia KWI_KWI_001 ja jeszcze pamiętam jak sąsiad przychodził, 

przebrany był zawsze [mowa o Gwiazdorze]. Teraz to raczej 

ktoś z rodziny, albo tu trzeba zadzwonić, zapukać, prezenty 

zostają gdzieś na schodach, ale generalnie po sąsiedzku. Strój 

gotowy, nie jest to jakaś własna robota. 

KWI_KWI_002 zasiadamy do kolacji, zawsze było mówione, 

że jak pierwsza gwiazda, ale generalnie u nas jest to tak 

godzina 18-19, to tak mniej więcej zostało przyjęte 

KWI_KWI_001 u nas troszkę szybciej, nawet o 17 

KWI_KWI_002 pierwsza gwiazdka jest tak umownie. Drzewko 

na przestrzeni lat się zmieniało, było sztuczne, teraz jest żywe. 

Ubierane dzień przed wigilią 

KWI_KWI_001 ubieranie w dzień wigilii byłoby tak z tradycją, 

a zdarza się że szybciej, z racji obowiązków w pracy, zdarza się 

dzień przed wigilią. U nas to był raczej męski obowiązek 

ubieranie choinki, bo panie przygotowywały w kuchni a męska 

część miała zająć się sprawą choinki, sprawami technicznymi. 

Dzisiaj to jest różnie z tymi obowiązkami. 



Potraw powinno być 12, ale żeby aż tak sztywno to nie 

pamiętam żebyśmy się tego trzymali. Tradycyjnie karp się 

pojawia, kapusta z grzybami, makiełki, czyli zalewa z makiem i 

rodzynkami i miodem i do tego raz była bułka kruszona a raz 

makaron 

KWI_KWI_002 Nie ma 12 potraw tak jak powinno być, tylko 

liczy się siły na zamiary, ile rodzina jest w stanie zjeść. kiedyś 

było tak bardzo rodzinnie, kiedy rodziny były wielodzietne, 

liczniejsze teraz to się skurczyło. Każdy w gronie tym typowo 

swoim rodzinnym. Nie jeździ się do rodziców tak jak kiedyś. 

KWI_KWI_001 ale to zbliżało rodziny, teraz ludzie oddalają 

się. 

KWI_KWI_002, KWI_KWI_001 zupa rybna, albo barszcz z 

uszkami, pierogi, kapusta z grzybami, często pojawiały się 

ziemniaki, karp, ryba po grecku, w galarecie, piernik, 

makowiec, ciasto drożdżowe. Zaczynamy wieczerzę modlitwą i 

opłatek, życzenia. Dodatkowe nakrycie dla przybysza, siano 

pod obrusem. 

Kolędy to głównie jakieś radio, telewizor, żeby sobie leciało. 

To zanika. 

KWI_KWI_002 jest pasterka o 24, zależy to indywidualnie, jak 

kto przeżywa święta. czasami jest to nieodłączny element, 

dopełnienie świąt. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

KWI_KWI_002, KWI_KWI_001 jeden z tych dni jest 

wyjazdowy, czy nawet dwa w zależności jak jest rodzina 

rozstrzelona. 

KWI_KWI_001 umawianie się kto do kogo żeby jednak to 

spotkanie rodzinne było. Chociaż coraz rzadziej jednak. Tych 

spotkań rodzinnych nie ma tak jak kiedyś. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

KWI_KWI_001 wystawianie bram. Było coś takiego, 

pamiętam że znikały, trzeba było szukać. W tej chwili chyba 

rzadziej. Tak z dzieciństwa kojarzę, z 20 lat wstecz. 



8. Trzech Króli  KWI_KWI_001 KMB jest pisane, jest to znaczenie. 

9. Kolędnicy KWI_KWI_001 chodzą sobie przebrane dzieci. Zbierają sobie, 

z puszką. Kawałek kolędy potrafią zaśpiewać 

KWI_KWI_002 to troszeczkę idzie w złym kierunku, bo te 

dzieci wiedzą że mogą iść i coś zarobią. Ale żeby przygotować 

się i kolędę zaśpiewać od początku do końca to już jest problem 

KWI_KWI_001 ale bardzo fajnie są poprzebierani, pomalowani 

na twarzach. 

10. MB Gromnicznej KWI_KWI_002 co pamiętam, jak babcia zmarła to gromnica 

została zapalona. Jeszcze może mój rocznik wie, młodsi już nie, 

że w czasie burzy się zapalało, ale teraz odchodzi się od tego. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

KWI_KWI_001 pączki na pewno, kupuje i pieczone też, różnie 

KWI_KWI_002, KWI_KWI_001 zakończenie to Ostatki 

KWI_KWI_002 to raczej funkcjonuje jak ktoś mówi, że jest 

tutaj i tutaj zabawa, zapisują się. Prywatki takie. Ale żeby w 

jakimś większym gronie, w sensie otwarte to nie. 

12. Topienie Marzanny KWI_KWI_001 za czasów pana Paluszaka, on taki zwyczaj 

zaczął. Mamy to w kronikach rozpisane, przez chyba 20 lat to 

funkcjonowało. Topienie Marzanny było, potem wracanie z 

Nowym Lotkiem. Nowe Lotko, to jest zielona gałązka, która 

wracała ustrojona. 

KWI_KWI_002 kiedyś było tak, że Marzanna była puszczana 

na wodę a potem podpalana na brzegu. A potem było coś z 

ekologią 

KWI_KWI_001 cały korowód zamiast lekcji, to  chodziliśmy 

po miejscowości. To było robione w dzień wagarowicza w 

pierwszy dzień wiosny 

KWI_KWI_002 to było dość barwne, bo przechodziliśmy 

główną szosą na drugą stronę 

KWI_KWI_001 każda klasa musiała się poprzebierać, czy 

jakieś stroje najróżniejsze, zwierzęta, czy plakaty były robione. 

Teraz nie ma już tego. Od pewnego momentu zanikł ten 



zwyczaj. Jest ewentualnie jakiś apel w szkole związany z 

początkiem wiosny, a nawet już i nie. 

13. Środa Popielcowa KWI_KWI_001 święto religijne przede wszystkim. 

14. Śródpoście KWI_KWI_002 nie znane. Nawet takiego pojęcia nie znam. 

15. Niedziela Palmowa KWI_KWI_001 chórek przygotowuje palmy, taki kiermasz 

robią i sprzedają. Palmy i kwiatki z bibuły ozdobione, kokardki. 

Chórek który działa jednocześnie przy parafii i przy szkole. 

Pamiętam u babci, że miała zostawione zawsze [mowa o 

pozostawianiu poświęconej palmy przez cały rok] 

KWI_KWI_002 i potem chyba się je pali, ale u nie w domu tak 

chyba nie do końca jest. Tak było, i przypuszczam że część 

mieszkańców tych starszych tę tradycję podtrzymuje. 

16. Triduum Paschalne KWI_KWI_002 głównie jest to święto kościelne. Święcenie 

ognia jest w ... piątek chyba? 

KWI_KWI_001 obowiązkowo strażacy pełnią wartę 

KWI_KWI_002 jak byłem ministrantem, to widziałem że 

ludzie chodzili do kościoła, a teraz z perspektywy czasu widzę 

że część  ludzi traktuje to jako zwykły dzień. Na przestrzeni 

kilku lat wstecz 5-7 lat, widzę bardzo duży spadek. 

Wtedy jest przeniesienie Najświętszego sakramentu do 

ciemnicy i wtedy milkną dzwony, organy. Wtedy są kołatki 

zamiast dzwonów, małych dzwonków. Rozbrzmiewają wtedy 

gdy najświętszy sakrament wraca na ołtarz. Jest uroczyste 

przeniesienie. 

Warty przy grobie sprawują strażacy i ministranci. 

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

KWI_KWI_001 święcenie koszyczka w kościele, mamy 

wyznaczone godziny. 

KWI_KWI_001, KWI_KWI_002 W koszyczku jest baranek z 

masła, sól, pieprz, wędlina, pisanki, placek, słodycze, owoce 

KWI_KWI_002 każdy dostaje na śniadanie kawałek jajka, to 

które było święcone i życzenia. 

KWI_KWI_001 na śniadanie głównie jajka, nawet mieliśmy 



zawody kto  więcej zje, kiełbasa biała, sałatki, taka tradycyjna 

ziemniaczana, mazurki są też, ale to nie jest jakby obowiązek, 

babka piaskowa i gotowana musi być. 

Zając, musi być gniazdko zrobione. Pamiętam że musieliśmy 

gdzieś to gniazdko zrobić. Przygotować z gałązek czy z siana 

czy słomy , kiedyś na dworze, teraz w domu. Nie tylko 

słodycze, takie większe upominki 

KWI_KWI_002 była taka koncepcja, ale się nie przyjęła żeby 

kultywować stoły świąteczne. każde z sołectw miało 

przygotować stół wielkanocny. nagrody były za to, ale nie mało 

to związku z naszym regionem i umarło to śmiercią naturalną. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

KWI_KWI_001 Boże rany biją barany, gałązkami. Babcia nam 

coś takiego robiła, z witką przychodziła i Boże rany biją 

barany. Z takim powiedzeniem dawała nam po krzyżu 

delikatnie. 

KWI_KWI_002 z 7-8 lat temu to młodzież latała z wiaderkami 

i butelkami po ludwiku. Ale z czasem stało się to mało 

sympatyczne bo nawet woreczki  z wodą były zrzucane i stało 

się to niebezpieczne. W tej chwili to pomału zanika 

KWI_KWI_001 ewentualnie są to takie chlapnięcia 

symboliczne. 

19. Zielone Świątki KWI_KWI_002 u nas w domu nie są jakoś tak zakorzenione. 

20. Boże Ciało KWI_KWI_001 procesja po miejscowości funkcjonuje, cztery 

ołtarze. Różnie są obstawiane te ołtarze, na pewno chór, 

strażacy, jako takie instytucje, które zawsze ten ołtarz 

przygotowywały 

KWI_KWI_002 i potem poszczególne ulice. I tez na przestrzeni 

lat, jak pamiętam trasy się zmieniały. Ale też pomału umiera też 

duch i zjednoczenie jak powiedzmy kiedyś za małego rowerem 

się objeżdżało ulice i faktycznie było widać to zjednoczenie 

ludzi i plecenie girland.  

KWI_KWI_001 Teraz nie ma żadnej girlandy. Pamiętam jak 



umawiały się sąsiadki, do kogo idą te girlandy pleść 

KWI_KWI_002 w tej chwili nie ma tego. A to jeszcze było parę 

lat temu, niedawno 

KWI_KWI_001 trasa była od kościoła do pałacu i z powrotem. 

To była taka obowiązkowa trasa jeszcze przedwojenna i w 

bramie do pałacu był zawsze ołtarz. Natomiast teraz jest już 

różnie 

KWI_KWI_002 na trasie procesji w oknach nadal się pojawiają 

obrazy, ale też już coraz mniej 

KWI_KWI_001 kwiatki, wstążeczki, obrazek, skromniej, czy 

jakiś bukiet z kwiatów 

KWI_KWI_002 i przy domostwach brzózki. Jest zwyczaj 

zrywania gałązek z brzózki i wstawiania do ogrodu, ale u mnie 

w domu bynajmniej się tego nie robi. 

21. św. Jana KWI_KWI_001 nie funkcjonuje. 

22. MB Zielnej KWI_KWI_001, KWI_KWI_002 funkcjonuje, głównie jest to 

kościelne święto. Ale jak ja to obserwuję, to starsze osoby. 

Robią bukiety, to jest. 

23. MB Siewnej KWI_KWI_001 nie święci ksiądz ziarna w kościele. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

KWI_KWI_001 msza jest na cmentarzu. Pojawiła się procesja 

na cmentarzu, bo wcześniej nie było. Niedawno się pojawiła. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest KWI_KWI_001 na chrzestnych wybiera się kogoś z najbliższej 

rodziny, brata, siostrę, kuzynkę. I musi to być sprawiedliwie, że 

jeden jest z rodziny mojej a drugi z rodziny żony. Nawet przy 

imionach chłopaków jedno imię z jednej rodziny, drugie imię z 

drugiej. W rodzinie to powtarzanie się imion było. 

KWI_KWI_002 reguła jest taka żeby jak najszybciej ochrzcić 



dziecko, żeby nie odwlekać nie wiadomo na jak długo. 

KWI_KWI_001 czerwone wstążki pojawiają się, gdzieś przy 

wózku. Żeby ktoś nie oczarował.  

KWI_KWI_001, KWI_KWI_002 Na roczek jest wybieranie 

kieliszek, pieniądze, różaniec, klucz i książkę. 

2. Ślub i wesele KWI_KWI_002 jest Purtelam, Purtel, tłuczenie butelek i w 

ogóle szkło, słoiki nie słoiki. W moim odczuciu idzie to w złym 

kierunku, bo raz mówią, żeby nie robić bałaganu i nie tłuc i jest 

tendencja w ostatnich latach, że jest organizowany jakiś 

poczęstunek. I to się teraz przekształca na przestrzeni 4-5 lat, że 

jest to pierwsze wesele. Pod namiotami, grill 

KWI_KWI_001 i tydzień szybciej jest już nawet, nie dzień 

przed jak kiedyś 

KWI_KWI_001, KWI_KWI_002 teraz się zaprasza na 

Purtelam. Bo jest określone miejsce termin, nie koniecznie w 

domu. Kiedyś w domu a teraz w namiotach, ogrodach, nie w 

domu. Nie zaprasza się gości tych, którzy nie będa na weselu, 

ale to jest wymysł ostatnich 4-6 lat. 

KWI_KWI_002 odbywa się w domu pani młodej. Kiedyś 

poczęstunek się do ciasta ograniczało, a teraz to są wielkie 

wydatki. 

Sprzątanie należy do młodych 

KWI_KWI_001 czasami to jest stłuczenie 1-2 butelek, 

symbolicznie żeby kłopotu nie narobić 

KWI_KWI_002, KWI_KWI_001 do tej pory jest podział na 

wesela typowo wiejskie, organizowane własnym wysiłkiem na 

sali wiejskiej. Jedzenie samemu się przygotowuje, czy ubija się 

zwierzaka. Albo restauracja, zamówione, płaci się wchodzi i 

wychodzi. 

KWI_KWI_002 na salach wiejskich posiłki są bardziej obfite, 

nie wydziela się, niż tak jak w restauracjach. Było kiedyś 

czytanie telegramów, ale już tego nie ma. Jak pamiętam było to 

przynudnawe i przydługawe, z 13-14 lat temu jeszcze było ale 



też nie wszędzie. 

3. Śmierć i pogrzeb KWI_KWI_001 mamy kostnicę przy kościele. Jest przejście z 

kościoła na cmentarz, idzie procesja odprowadzająca zwłoki, 

pieszo. 

Przed samym wprowadzeniem do kościoła jest zamykana 

trumna, jest ostateczne zamykanie i pożegnanie, ale to też 

różnie, zależy od rodziny jak zdecydują 

KWI_KWI_001, KWI_KWI_002 w kostnicy zbierają się 

znajomi, rodzina, wieczorami na różaniec. od śmierci do 

pogrzebu wieczorami, przez trzy dni. W dniu pogrzebu jest 

trumna przenoszona do kościoła. 

KWI_KWI_001 kiedyś trumna stała z przodu przed ołtarzem. 

Jest zaproszenie na stypę w trakcie pogrzebu, na sam koniec. 

4. Inne zjawiska Brak informacji. 

Zespoły i tradycje 

folklorystyczne, 

śpiewacze, muzyczne, w 

tym: przeglądy i festiwale 

oraz twórcy słowa 

KWI_KWI_001 mamy tutaj takie zespoły taneczne, i przebrani 

za krakowiaków sobie zatańczyli, ale to są w szkole, tańczyli na 

dzień patrona szkoły. Typowo folklorystycznych nie ma. 

Mamy dzieci w szkole, jako kółko taneczne. Pani Marlena 

Nowak prowadzi. Nazywa się kółko taneczne, nie ma nazwy. 

Oprócz tego jest Pati dance, ale współczesny. 

 

Tradycje kulinarne, w tym: 

produkt regionalny i 

lokalny, potrawy 

świąteczne, przepisy 

KWI_KWI_002 rumpuć kwilecki, pan Romuald Dąbkowski. W 

konkursie występował, ma to nawet opatentowane. 

I nalewka też była pani Marii Jeżyk, nalewka z wiśni. 

Te nagrody oni otrzymali z 3-4 lata temu. 

Rumpuć, to jest mikstura i ziemniaki i nie ziemniaki, mięso, to 

jest taka zupa 

[Rumpuć Kwilecki i Pyrobabka z Urbanówka, państwa 

Romualda i Cecylii Dąbkowskich, laureatem II 

Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku. Rumpuć Kwilecki 

- kapuśniak na żeberkach, pyrobka - zapiekanka ziemniaczana]. 

 



III. Tradycje rękodzielnicze 

Tradycje wytwórczości 

rękodzielniczej, sztuki 

ludowej oraz artystów 

nieprofesjonalnych 

KWI_KWI_001, KWI_KWI_002 wikliniarstwo, pan Zygmunt 

Orzełek z Kwilcza. 

KWI_KWI_002 w Dąbrowie pani Krawiec, maluje. Nawet 

miała wystawę tutaj w szkole swoich prac. 

Do niedawna żył kowal, Musiał. Miał kuźnie, płot zrobił, 

wykonywał swój zawód. 

IV. Przejawy religijności tradycyjnej 

1. Kapliczki i krzyże 

w miejscowości 

(okoliczności 

powstania, rok 

fundacji, 

fundatorzy) 

KWI_KWI_001 na głównej krzyżówce stoi Serce Jezusa, na 

wprost parku kwileckiego, jak wychodzili hrabiowie to 

schodkami koło figury szli przez ziemie probostwa i wychodzili 

do swojego kościoła, bo oni byli fundatorami. 

Krzyży i figur przydrożnych mamy trochę na terenie gminy. 

KWI_KWI_002 nabożeństwa majowe są w kościele, a w 

sołectwach przy krzyżach. 

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

KWI_KWI_002 w Mościejewie jest grota kamienna 

Władysława Burego. 

KWI_KWI_001 on tę grotę postawił przed wojną w 30 którymś 

roku, za cudowne uzdrowienie siebie. 

KWI_KWI_002 takie wotum dziękczynne. 

KWI_KWI_001 z polnych kamieni uzbierał. 

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 

KWI_KWI_001 jest figura Jana Napomucena wyjeżdżając na 

Sieraków.  

Przy szkole jest figura św. Wawrzyńca. Stoi od zawsze, na 

pewno jeszcze z czasów hrabiowskich. Po drugiej stronie stoi 

Jan Napomucen. 

4. Miejsca kultu 

religijnego 

KWI_KWI_001 kościół pod wezwaniem Św. Michała 

Archanioła. 

5. Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 

KWI_KWI_002 jest pielgrzymka do Biezdrowa, do 

Sanktuarium Maryjnego we wrześniu To jest z kilkanaście 



kilometrów i idą pieszo 

KWI_KWI_001 w Miłostowie jest kościół filialny, dawny zbór 

i po II wojny przejęty, jako do naszej parafii, To jest kościół 

Podniesienia Krzyża z 7 km z Kwilcza do Miłostowa chodzą 

pieszo. 

6. Lokalne odpusty KWI_KWI_001 jest na koniec września na św. Michała. 

V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki KWI_KWI_002 dożynki gminne, pamiętam jak to kiedyś było, 

to była to odrębna impreza, która łączyła, faktycznie 

zjednaczała rolników z gminy, były zespoły folklorystyczne, 

zabawy, występy, wieńce To święto jednoczyło rolników, 

wyplatanie wieńców Teraz jak to obserwuję, to nieliczni sami 

wyplatają Na 16 sołectw z 2 wyplatają, reszta kupuje Spotykam 

się z takimi opiniami komu to, a po co W moim odczucia 

kwestia 5-6 lat i wymrze to zupełnie, po czym powróci po kilku 

latach jako coś egzotycznego  

W ostatnich 2-3-4 lat jest to połączone z dniami Ziemi 

Kwileckiej 

W tej chwili to urzędnicy organizują święto rolnikom, kiedy to 

jest ich święto dziękczynienia za zebranie plonów i tak dalej 

Nie widać chęci i wkładu rolników, a to urzędnicy urządzają. 

Połączyliśmy to ze względów ekonomicznych Razem i jedno i 

drugie zyskuje, bo dni ziemi mają ten wymiar dożynkowy, a 

drugi to konsumpcja, zabawa 

KWI_KWI_001 szkoła , przedszkole ma swój występ 

KWI_KWI_002 trzy lata temu za organizację zabrały się 

Kurnatowice i bardzo fajnie im to wyszło To jest zupełnie inna 

skala imprezy, bo nie jest masową imprezą Przychodzą z 

czystej ciekawości Odbywa się na boisku szkolnym Zaczyna 

się wszystko mszą, są składane dary, są starości, delegacja z 

wieńcami, po kościele idą na boisko i zaczyna się obrzęd 

dożynkowy, w którym uczestniczą gminy Część występów to 



wiadomo narzuca zespół folklorystyczny Wprowadza jakieś 

elementy, czy posypywanie zbożem czy przecinanie wieńca, to 

już jest stały element, który narzuca dany zespół 

folklorystyczny Po tym obrzędzie odbywają się występy 

zespołów, ukazujące tańce i jest zakończenie i staramy się o 

taki zespół który trafi do starszej rzeszy odbiorców, w tym roku 

przeszliśmy przez zespół ze Śląska, tak jak są modne śląskie 

szlagiery, żeby zatrzymać te starsze osoby Jest częstowanie 

chlebem, wójt łamie ten chleb, częstuje społeczeństwo, 

Pierwszy dzień jest na spokojnie, staramy się dostosować te 

wypełniacze do charakteru  

Kiedyś spotykało się konkurencje rzut balotem, przeciąganie 

ciągnika, a teraz Kiedyś było więcej tych konkurencji, sołectwa 

były aktywne, a w tej chwili dosłownie symbolicznie Odbywa 

się to 7-8 wrzesień, pierwszy weekend września Od trzech lat 

tak jest. 

2. Dni gminy/wsi KWI_KWI_001, KWI_KWI_002 dawniej mieliśmy Dzień 

Kwilcza a teraz Dzień Ziemi Kwileckiej Było maj czerwiec na 

przełomie, teraz jest to wrzesień, początek września. 

3. Lokalne festyny KWI_KWI_001 to co się u nas wpisało to Dni Ziemi 

Kwileckiej, już od 20 lat  

Robimy taki festyn szkolny, żeby poszukać funduszy na 

wyposażenie starej szkoły 

Jest festyn rodzinny organizowany przez szkołę Chcielibyśmy 

żeby ten festyn był taki cykliczny, może bardziej przy okazji 

dnia dziecka W tym roku będzie już drugi raz i nazwaliśmy to 

Jesiennym Festynem Rodzinnym 

KWI_KWI_002 w tym roku w czerwcu zapraszaliśmy 

rzeźbiarzy, tematycznie bajkowo, i pomysł padł żeby przy 

okazji dnia dziecka to zorganizować I nikt się nie spodziewał że 

występ artystyczny dzieci przekształci się w festyn Nawet 

fajnie to wyszło i myślę że jest to zalążkiem na przyszłość 

Dość mocnie funkcjonują u nas jednostki straży pożarnej, 



odbywają się zawody strażackie OSP., jest kilka sekcji. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

KWI_KWI_001 Stowarzyszenie Nasz Kwilcz, powstało w 

związku ze starą szkołą Formalnie 15 nauczycieli założyło to 

Stowarzyszenie, od ok. 2009 chyba Na razie wiodącym hasłem 

była stara szkoła, uratowanie jej Z członkami jest 27 osób w tej 

chwili Wiodącym tematem jest uratowanie starej szkoły, 

przekształcenie jej w dom kultury, pozyskanie sponsorów, 

nawiązanie współpracy z gminą 

KWI_KWI_002 myślę że Stowarzyszenie pędu nabierze jak 

ruszy Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji. 

 


