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Informacje etnograficzne 

Tematyka Pozyskane informacje (ew. cytaty) 

I. Toponomastyka i etnonimy 

Nazwy miejscowości 

(historyczne; zwyczajowe) 
Wieś od zawsze była nazywana Gołębowo. Informatorka nie 

pamięta skąd pochodzi nazwa wsi, lecz prawdopodobnie 

mieszkał tam jakiś gospodarz, zarządca i być może od jego 

nazwiska wzięła się nazwa wsi.  

Nazwy lokalne 

(przysiółków, części wsi, 

pól, łąk, pojedynczych 

gospodarstwa) 

Wieś była podzielona na dół i górę, czyli na tych, którzy 

mieszkają w górnej części wsi i na tych, co mieszkali w dolnej 

części wsi. Na górze mieszkało mało osób i zaczęła rozwijać się 

dopiero po wojnie. Poszczególne części nie były nazywane.  

Nazwy topograficzne 

(cieków wodnych, stawów, 

wzniesień, obszarów 

leśnych, toń wodnych, 

uroczysk) 

Był jeden staw, ale swojej nazwy nie miał. Nic innego.  

Nazwy pojedynczych 

obiektów przyrody żywej i 

nieożywionej 

(pojedynczych drzew i 

głazów narzutowych) 

Był jedynie dąb duży, który stał koło Pałacu, ale nie ma go 

teraz i nie miał swojej nazwy. 

Endonimy (nazwy własne 

grup lokalnych i 

regionalnych) 

Ci co mieszkają na górze i ci co mieszkają na dole. Brak innych 

nazw.  

Egzonimy (nazwy 

zewnętrzne grup lokalnych 

i regionalnych) 

Brak.  

II. Folklor dawny i inne zjawiska kulturowe 

Podania (opowieści) o 

wydarzeniach lokalnych 
Brak informacji o podaniach. Informatorka pamięta jedynie, że 

były opowieści o tym jak podczas II wojny światowej jeden 

drugiego zastrzelił i w mężczyzna został pochowany w lesie, 

nic więcej. 



Tradycyjne obrzędy (także te związane z tradycjami religijnymi) doroczne 

1. św. Andrzeja 

(Andrzejki)/św. 

Katarzyny 

(Katarzynki) 

Brak obrzędów związanych z andrzejkami i katarzynkami, 

tylko teraz się to świętuje. Informatorka interesowała się 

swoimi dziećmi, a nie zabawami. Wróżb nie było.  

2. św. Marcina/11 

listopada  
Kiedyś nie obchodziło się tych świąt, a teraz już się obchodzi.  

3. Adwent W adwent chodziło się do kościoła na adoracje i siedziało się 

od rana do wieczora, albo do południa w kościele.  

4. św. Mikołaja 

(Mikołajki) 
W buty daje się prezenty, ale kiedyś do szkół przychodził taki 

starszy pan przebrany za Mikołaja i przynosił słodycze. 

Informatorka pamięta to jedynie ze szkoły. 

5. Wigilia Wigilia obchodzona była tak jak dziś, ale dziś jest więcej 

jedzenia, bo ludzie są bogatsi. Dawniej główne potrawy to były 

kluski z makiem, albo zamiast klusek był mak z bułką, z 

mlekiem parzony, ale to już później. Zmieniło się to, bo 

dzieciom kluski z makiem nie smakowały i wolały bułkę. 

Kompot z suszonych owoców, ryba. Prezenty przynoszone były 

przez Gwiazdora, informatorka pamięta, że dostawała od 

Gwiazdora rózgą, ponieważ nie zdążyła zjeść kolacji. Prezenty 

przynosił Gwiazdor, ale prezentów pod nią nie było. Choinkę 

ubierało się w Wigilię i stała tak długo jak ktoś chciał, 

przeważnie do święta Trzech Króli.  

6. Pierwsze i Drugie 

Święto Bożego 

Narodzenia 

Jak mama informatorki jeszcze żyłą to śpiewało się kolędy. 

Zazwyczaj do informatorki przychodziła rodzina, ale oni za 

bardzo nigdzie nie chodzili. 

7. Sylwester/Nowy 

Rok 
Obchodziło się normalnie, tak jak teraz, nie było przesądów i 

wróżb.  

8. Trzech Króli  Normalnie się obchodziło, jak było święto i czas to się szło do 

kościoła, a jak czasu nie było to nie. Pisze się kredą na 

drzwiach, kredę się święci, dom okadza się kadzidłem.  

9. Kolędnicy Kiedyś była tradycja kolędników, brat informatorki chodził 



przebrany za kominiarza. Postacie były rozmaite: kominiarz, 

Herod, niedźwiedź, chochoł. Chodzili po domach i tańczyli. 

Przebierała się młodzież, tak do 15 roku życia. Dawało im się 

jajka przeważnie, a czasem pieniądze jak ktoś miał.  

10. MB Gromnicznej Świecę święciło się w kościele i świeci się tą świecę w burzę. 

Informatorka trzyma ją przy łóżku i do dziś jak jest burza to 

zaświeca.  

11. Karnawał, tłusty 

czwartek, koniec 

karnawału 

Tłusty czwartek to smażyło się chruściki i pączki, ale przede 

wszystkim pączki. Potem się już kupowało raczej niż smażyło, 

teraz też się kupuje. Karnawał wyglądał tak jak teraz, zabawy 

były organizowane, ale we wsi się nie odbywały.  

12. Topienie Marzanny Dzieci w szkole topiły Marzannę, jak informatorka chodziła do 

szkoły to takich rzeczy się nie robiło. Dopiero teraz.  

13. Środa Popielcowa Szło się na mszę. Popiołu do worków się kładło i przyczepiało 

się innym ludziom. Można było przyczepiać i dziewczynom i 

chłopakom i starszym i młodszym. Informatorka nie wiem jakie 

było znaczenie tego przyczepiania, to była tradycja i taki 

psikus.  

14. Śródpoście Coś takiego nie funkcjonowało.  

15. Niedziela Palmowa Palmy się urwało i szykowało i szło się do kościoła. Palmy 

rosły przy przystanku i przynosiło się gałązki, ozdabiało i 

ksiądz poświęcił i była palma w domu. Paliło się ją dopiero jak 

uschła, niektórzy trzymali do następnej Niedzieli Palmowej. 

16. Triduum Paschalne Sprzątało się i myło i chodziło się do kościoła. W sobotę szło 

się ze święconką, były tam jajka, baranek, szynka, chleb, co 

tam kto chciał. Teraz wkłada się jeszcze czekoladę i cukier, ale 

to głównie jak dzieci były małe.  

17. Wielkanoc 

(święcenie 

koszyczka)/Niedziela 

Wielkanocna 

W niedzielę na śniadaniu rodzina dzieli się jajkiem ze 

święconki, składa się życzenia. Kiedyś przygotowywało się 

takie potrawy jak teraz, albo lepsze, bo było wtedy świniobicie i 

mięso było lepsze.  



18. Poniedziałek 

Wielkanocny 
W poniedziałek był śmigus-dyngus i lano się bardzo. 

Informatorka pamięta jak niosła na szynach mleko i schodziła 

na dół, a zaatakował ją kolega z wiadrem wody i cała morka 

była, ale mleko się nie rozlało.  

19. Zielone Świątki Chodzi się do kościoła i kiedyś stroiło się wokół domu, 

tatarakiem i brzózką się przystrajało. Teraz już tak nie ma.  

20. Boże Ciało Była procesja i robiło się ołtarze.  

21. św. Jana Była i ludzie chodzili się kąpać i wianki się robiło.  

22. MB Zielnej Kwiaty się zbierało i jak się kwiatów nazbierało to się do 

kościoła chodziło. Ksiądz je święcił i do domu się szło i się w 

domu trzymało. 

23. MB Siewnej Na Siewnej to ksiądz ziarna święcił.  

24. Dzień Wszystkich 

Świętych/Dzień 

Zaduszny 

Dzień Wszystkich Świętych odbywał się tak jak teraz, szło się 

do kościoła i na groby, zapalało się znicze. Podobnie w dzień 

Zadusznych.  

25. Inne tradycyjne 

wydarzenia doroczne 

(cykliczne) istotne 

dla informatora 

Brak.  

Tradycyjne obrzędy rodzinne i okolicznościowe 

1. Narodziny i chrzest Nie obchodziło się szczególnie narodzin dziecka. Specjalnie 

nikt nie przychodził. Robiło się chrzest i wtedy robiło się 

imprezę.  

2. Ślub i wesele Wszystko odbywało się tak jak dziś. Kiedyś nie było polteru, 

dopiero teraz się to organizowało. W piątek przed ślubem 

przychodzą goście i biją butelki i pan młody musi postawić 

alkohol. Jak informatorka brała ślub 22 listopada to padał 

deszcz i dzień był krótki, więc nie specjalnego się nie działo.  

3. Śmierć i pogrzeb Kiedyś trumna stała w domu, ludzie przychodzili i się modlili, 

przy zmarłym paliła się gromnica. Żadnych dodatkowych 

tradycji nie było. Trumnę nieśli najemnicy ze wsi i oni ją nosili. 



Przeważnie były to osoby ze znajomych. Teraz od razu do 

kostnicy wywożą, a kiedyś tak nie było. Kiedyś w pokoju, w 

którym był zmarły odsłaniano okna.  

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 

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) 

Nie ma kapliczek w pobliżu. Jest jedynie krzyż w pobliżu, 

informatorka pamięta, że stał od zawsze, teraz został 

wymieniony niedawno. Nie wiadomo w jakiej intencji został 

postawiony krzyż.  

2. Miejsca cudowne 

(święte drzewa, 

gaje, źródełka) 

Brak takich miejsc we wsi. Na dole wsi znajduje się poligon i 

nie ma takich miejsc.  

3. Święte figury, 

obrazy, rzeźby 
Nie ma świętych figur i obrazów.  

4. Miejsca kultu 

religijnego 
Brak.  

5. Lokalne tradycje 

pielgrzymowania 
Nie ma takich tradycji. 

6. Lokalne odpusty Przyjeżdżali ludzie i czasem rozkładali się ze sklepikami. 

Informatorka nie chodziła, ponieważ nie miała na to czasu.  



V. Lokalne uroczystości i obchody świeckie 

1. Dożynki Dożynek nie było kiedyś. Informatorka tylko pracowała i nie 

miała czasu na takie rzeczy.  

2. Dni gminy/wsi Raczej nie było takich rzeczy, ludzie się nie spotykali. Ludzie 

ewentualnie chodzili do siebie i popili trochę.  

3. Lokalne festyny Brak.  

4. Inne (np. 

organizowane przez 

szkoły, KGW, 

Domy Ludowe, 

Ośrodki Kultury) 

Brak.  

 


