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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 

Od zawsze była ta nazwa z tego co wiem, ponieważ pochodzi 

to od nazwiska założycieli tej miejscowości. 

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Ulica Gómna, właśnie myślę, że to trochę z gwary lokalnej co 

oznacza takie miejsca poboczne, kozi rynek nazwa 

funkcjonowała w odniesieniu do tego placu przy kościele tam 

kiedyś handlowano. 

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 

Nie raczej nie znam. 

Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

Tak jak dzieci były małe były takie symboliczne wróżenie z 

wosku, teraz to raczej szkoła tylko. 



2. św. Marcina/11 

listopada  

W samym Kwilczu właściwie jest kultywowany, część ludzi 

piecze, część ludzi kupuje, ja w domu kupuję. Gęsinę staramy 

się wprowadzać ale nie ma za bardzo związku ze św. Marcinem. 

3. Adwent Nie, wieniec adwentowy to jak ktoś mi podarował to 

powiesiłam. 

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 

Jest w postaci prezencików wkładanych do butów. 

5. Wigilia Gwiazdka chyba jest najbardziej celebrowana pod względem 

obrzędów czyli zaczynając może od sianka te tradycyjne 

wiadomo biały obrus, jemioła, choinkę ubieramy w przede 

dniu. Mąż uważał że powinno być w Wigilię, zupa grzybowa, 

koniecznie karp koniecznie śledź, opłatek też ze zwierzętami, 

jest pasterka o północy. 

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Pierwsze święto jest w rodzinnym gronie a drugie jest 

odwiedzanie. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 

Rzeczywiście my najczęściej spędzamy w ramach 

towarzyskich, ale nie mogę tego ujednolicić bo były też bale. 

8. Trzech Króli  Chodzą przebierańcy, dzieciaki są przebrani za króla, diabła i 

tak dalej, jak najbardziej piszemy kredą na drzwiach. 

9. Kolędnicy Raczej nie. 

10. MB Gromnicznej Albo Gromnicę albo obrazek jest wystawiany jak jest burza. 

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

W tłusty czwartek pieczemy pączki, podkoziołek jest 

faktycznie w ten dzień i do 24, raczej go nie przekładamy to 

jest idea taka spotkania się w dniu podkoziołka. 

12. Topienie Marzanny I tu mnie trafia że ta tradycja trochę zanika ale jeszcze jest, dla 

mnie zawsze to było barwne wyjście pod okiem nauczycieli. 

13. Środa Popielcowa Pójście do kościoła posypywanie głowy popiołem. 

14. Śródpoście Brak informacji. 

15. Niedziela Palmowa Pewnie że tak to już te palmy robimy sami, ona stoi cały rok a 

pro po burz ma stać ma chronić tego kotka to mówili z się 

jadło. 

16. Triduum Paschalne Uczciwie powiem że nie bierzemy udziału we wszystkich tych 

uroczystościach ale staramy się w piątek przy grobie być. 



17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

Do święconki zwykle wypycha się najmłodszego, w koszyczku 

musi być kiełbasa biała, sól, pieprz masło w postaci baranka, 

jajka oprócz czystego białego jajka wkładamy też jajko w 

cebuli ja miałam tradycje pisanek robionych woskiem ale teraz 

coraz rzadziej, jeśli chodzi o święconkę o ten zwyczaj 

wspólnego śniadania to wszystko jest, zawsze były robione 

gniazdka gdzie dzieci sobie szukały, w zeszłym roku miałam 

takiego zająca ze słomy i tam też zrobiłam takie symboliczne 

gniazdko. 

18. Poniedziałek 

Wielkanocny 

Śmigus dyngus to jest takie symboliczne polewanie jest. 

19. Zielone Świątki Tak to znaczy jest ten obrzęd związany z pójściem do kościoła 

z tym przybraniem ale to już bardziej męża dotyczy niż mnie. 

20. Boże Ciało Jest Boże Ciało i też się po Bożym Ciele staram urwać kawałek 

gałązki z ołtarza. 

21. św. Jana Nie, chociaż kiedyś była sytuacja że tam rzucaliśmy, przy domu 

jest taki stawek i kiedyś nas znajomy nas zmobilizował. 

22. MB Zielnej Zbieranie ziół i jakby zanoszenie ich do Kościoła jest, później 

ten wianek zostaje przez cały rok. 

23. MB Siewnej To się zbiera też chyba zboża do poświęcenia do Kościoła. 

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

No to wiadomo tak jak wszędzie groby, zapalanie zniczy, 

tradycyjnie. 

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak informacji. 

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest Tutaj w ogóle w Kwilczu widzę że jest przyczepiana czerwona 

wstążka do wózka i to masowo cel jest taki sam jak wszędzie 

żeby nikt dziecka nie oczarował. 

2. Ślub i wesele Pól teram to jest żywa tradycja odchodzi się nie spotkałam się 

żeby ktoś robił dzień przed weselem teraz tydzień. 

3. Śmierć i pogrzeb Odmawianie różańca póki ten nieboszczyk leży w tej kaplicy to 

rodzina się schodzi i odmawia różaniec, w domu rodzinnym 



przychodzili ludzie i nie wiem czy to taka aura zmarłego była 

że nawet robiło się tak wesoło. 

4. Inne zjawiska Jak czarny kot przebiegnie drogę to że przynosi pecha. 

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 

 

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) 

Jest Krzyż przy Kościele, przy Rozbitku jest Krzyż, chyba nie 

ma kapliczki w Kwilczu, bo to wszystko skupiało się raczej 

przy Kościele. 

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 

Jest tradycja pielgrzymowania do Miłostowa i do Biezdrowa. 

6. Lokalne odpusty Odpust na św. Michała i to tak standardowo ze straganami. 



V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki Odbywają się z obrzędem z korowodem to są dożynki gminne. 

2. Dni gminy/wsi Brak informacji. 

3. Lokalne festyny Dni ziemi Kwileckiej są to różne imprezy towarzyszące w tych 

dniach stragany, koncert lub koncerty. Festyny rodzinne 

organizowane przez szkołę. 

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak informacji. 

 


