Wesele 1 (J. Sierociuk, oprac. B. Osowski)
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- miejscowość, gminę, powiat
- imię i nazwisko, rok i miejsce urodzenia, zajęcie osoby nagrywanej,
- jak długo informator mieszka w danej wsi?
- datę nagrania i kto nagrał.

Jak dziewczyna (i jej rodzina) określa chłopaka, który zamierza się z nią ożenić?
Jak chłopak (i jego rodzina) określa dziewczynę, z którą chce się on ożenić?
W jaki sposób - dawniej - oficjalnie młodzi ludzie mogli się poznać?
Czy były (specjalne) osoby, które ułatwiały poznawanie się młodych?
Kto to był swat?
Czy każdy mężczyzna mógł być swatem?
Kto to była swatka?
Czy każda kobieta mogła być swatką?
Czy znane jest określenie posyłać swaty?
Ilu mogło być swatów (swatek)?
Jak odbywało się swatanie?
Czy znany jest zwyczaj kupowania cieliczki?
Czy jakoś specjalnie były oznaczane chałupy, w których były panny na wydaniu?
Co przynosił ze sobą swat przychodzący do dziewczyny?
Czy dziewczyna mogła być obecna podczas pierwszej wizyty swata?
Jaka czynność (jaki gest) rodziców dziewczyny wyrażała zgodę (przyjęcie swatów)?
Jaka czynność (gest) samej dziewczyny oznaczała wyrażenie zgody?
Jak się to określało: dziewczyna przyjęła swatów czy przyjęła zalotnika?
Jak mogła się ubierać dziewczyna będąc jeszcze panna?
Jakie "prawa" miała dziewczyna będąc panną?
Jakie "prawa" miał chłopak będąc kawalerem?
O czym rozmawiano w czasie wizyty swata // swatów?
Kiedy dokonywano najważniejszych ustaleń pomiędzy rodzicami młodych?
Jak nazywano pierwszą wizytę rodziców chłopaka w domu dziewczyny?
Od którego momentu chłopaka i dziewczynę uważano za parę, za przyszłe małżeństwo?
O czym wówczas rozmawiano? Co wówczas ustalano?
Co to były zmówiny?
Co to były oględziny (ewentualnie: oględy, opatry)? Jak to przebiegało?
Co to są śryńdziny (śreńdziny)?
Czy możliwe było dalsze przygotowywanie się do wesele bez zgody rodziców?
Jak się nazywało urzędowe przekazanie części majątku młodym?
Gdzie tego dokonywano?
Kiedy dokonywano "omówienia" wesela?
Kiedy dokonywano zaręczyn?
Jak przebiegały zaręczyny?
Czy w czasie zaręczyn przekazywano sobie jakieś "prezenty"?
Co znaczy być po słowie?
Jak nazywano okres między zaręczynami a weselem?
Kim stawała się wówczas dziewczyna dla chłopaka?
(narzeczona ? )
Kim stawał się chłopak dla dziewczyny?
(sympatia, narzeczony)
Jak się nazywała część majątku pozostawiona sobie przez rodziców (do śmierci)?
Prawnie zagwarantowane utrzymanie starych rodziców do końca życia
Co to znaczy wycug; być na wycugu?
Co to jest dożywocie, alament? Jak inaczej na to mówili?
Ten (stary człowiek), kto jest na utrzymaniu innych do końca życia
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Od kiedy (od którego momentu) dwoje obcych sobie ludzie stawało się mężem i żoną?
Jak odbywało się dawanie na zapowiedzi?
Co to są zapowiedzi?
Czy dawać na zapowiedzi młodzi szli tylko sami?
Czy mówiono jakoś inaczej na zapowiedzi?
Jak się mówiło, że ksiądz głosił, ogłaszał czy czytał zapowiedzi?
Ile czasu musiało upłynąć od zapowiedzi do wesela?
Po co młodzi w dniu wesela jechali do kościoła?
Jak mówiono: w kościele młodzi brali ślub czy ślubowali?

55. Czy były praktykowane jakieś zwyczaje w czasie poprzedzającym wesele (zwłaszcza w
przededniu wesela)? kto w tym uczestniczył?
56. Czy młodzi mogli się spotykać w dniu poprzedzającym wesele?
57. Czy był praktykowany dzień / wieczór panieński? Jak wyglądał?
58. Czy był praktykowany dzień / wieczór kawalerski? Jak wygladał?
59. Czy znany jest polter, pulter, polterabend?
60. Kiedy zaczynano przygotowania do wesela?
61. W jaki sposób zapraszano gości weselnych?
62. Kto zapraszał gości na wesele?
63. Czy wszyscy mieszkańcy danej wsi byli zapraszani na wesele?
64. Kiedy zapraszano gości na wesele?
65. Czy w czasie zapraszania na wesele młodzi prosili zapraszanych o błogosławieństwo?
66. Jak zapraszano gości zamiejscowych?
67. Czy na wesele mógł przyjść ktoś bez zaproszenia?
68. Osoby towarzyszące ("pomagające") młodym w okresie poprzedzającym wesele;
69. Jak nazywano dziewczynę/koleżankę pani młodej towarzyszącą jej w czasie wesela?
70. Jak nazywano chłopaka/kolegę pana młodego towarzyszącego mu w czasie wesele?
71. Co należało do ich obowiązków?
72. W której porze roku najczęściej odbywały się wesela? Czy były szczęśliwe miesiące na
wesela?
73. W czyim domu odbywało się wesele - pani młodej czy pana młodego?
74. Uczestnik wesela;
(weselnik)
75. Gość weselny bez zaproszenia;
76. Czy jakoś "oznaczano" specjalnie gości weselnych?
(np. przypinano kokardki)
77. Czy jakoś odróżniano drużbów od innych gości weselnych? (np. przypinano kokardkę,
mirtę )
Czy wyraża Pan/Pani/ mama/ tata/babcia/dziadek/ciocia/wujek itd. zgodę na wykorzystanie
materiałów (nagrania, zdjęć) do celów popularnych i naukowych?

