Wesele 2 (J. Sierociuk, oprac. B. Osowski)
Podać:

- 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.

1. Kiedy pani młoda zaczynała ubierać się do kościoła?
2. Czy pan młody mógł widzieć panią młodą ubierająca się do kościoła?
3. Czy były jakieś z tym związane wierzenia - przesądy? jakie?
4. Kto pomagał pani młodej przy ubieraniu się?
5. Co miała pani młoda na głowie?
6. Czy zawsze pani młoda zakładała wianek na głowę?
7. Dlaczego pani młoda zakładała na głowę wianek? co to oznaczało?
8. Czy są sytuacje, kiedy pani młoda nie może założyć wianka idąc do ślubu?
9. Co należało do obowiązków pana młodego w czasie organizowania wesela?
10. Co należało do obowiązków pani młodej w czasie organizacji wesela?
11. Czy pani młoda kupowała sobie sama cały strój weselny?
12. Jakie części stroju weselnego pani młodej musiał kupić pan młody?
13. Czy pan młody kupował sobie sam cały strój weselny?
14. Jakie części stroju weselnego pana młodego musiała kupić pani młoda?
15. Czy były jakieś wierzenia (zwyczaje - przesądy) dotyczące ubioru weselnego? (np.
zakładanie używanej bielizny)
16. Jak (w co) była ubrana panna (pani) młoda? - opisać dokładnie
17. Jak wygląda suknia ślubna? - dokładny opis
18. Dlaczego suknia ślubna jest biała?
19. Czy suknia ślubna musi być biała?
20. To, co panna (pani) młoda ma upięte (wpięte) we włosach?
21. To, co panna (pani) młoda miała przypięte do sukni (jest to długie; ciągnie się za suknia)
22. Jak upinany jest welon?
23. Jak (w co) był ubrany pan młody? - opisać dokładnie
24. Kiedy pan młody przyjeżdżał do pani młodej?
25. Czy pan młody w czasie drogi musiał pokonywać jakieś przeszkody? Jak wyglądały? Kto je
urządzał?
26. Co musiał zrobić pan młody, żeby pokonać taką przeszkodę?
27. Czy taką przeszkodę stawiano zawsze (każdemu panu młodemu)?
28. Jak odbywało się powitanie pana młodego?
29. Jak nazywano ludzi towarzyszących panu młodemu?
30. Kto witał pana młodego w domu pani młodej?
31. Czy były jakieś zwyczaje związane z przyjęciem pana młodego?
32. Czy było dopuszczalne, żeby pan młody był obecny w czasie zakładania sukni ślubnej przez
pannę młodą? Jak to tłumaczono?
33. Kto wprowadzał pana młodego do domu pani młodej? Jak nazywano ten fragment wesele?
34. Co robili rodzice pani młodej po przyjeździe pana młodego?
35. Jak przebiegało powitanie pana młodego w domu pani młodej?
36. Czy specjalnie (np. chlebem i solą) witano pana młodego?
37. Kiedy błogosławiono młodych w domu pani młodej?
38. Kto udzielał błogosławieństwa - w jakiej kolejności?
39. Kto udzielał błogosławieństwa, w sytuacji, kiedy było to wesele sieroty?
40. Co oznaczało, jeżeli rodzice nie chcieli udzielić błogosławieństwa młodym przed wyjazdem
do kościoła? Co to mogło wróżyć na przyszłość młodym? Czy takie małżeństwo uważano za
legalne?

Wesele 2 (J. Sierociuk, oprac. B. Osowski)
41. Czy w czasie między przyjazdem pana młodego a wyjazdem do kościoła były głoszone jakieś
przemowy - oracje? Kto je wygłaszał?
42. Czy jeżeli kościół był w tej samej wsi, to młodzi szli na piechotę czy jechali?
43. Czym jeżdżono do kościoła na weselu?
44. W jakiej kolejności wyjeżdżano do kościoła?
45. Czy były jakieś różnice w przebiegu tego etapu wesela w zależności od pory roku - pora
letnia - zima? (czy udawano się do kościoła na saniach?)
46. Jak zachowywali się sąsiedzi - inni mieszkańcy wsi, którzy nie byli zaproszeni na wesele?
47. Czy były praktykowane jakieś zwyczaje?
48. W którym miejscu zatrzymywali się młodzi po przyjeździe do kościoła?
49. W którym miejscu kościoła ksiądz oczekiwał na młodych?
50. Kiedy młodzi mogą podejść do księdza? Jak się nazywa melodię graną w kościele a czasie,
kiedy młodzi idą do ołtarza?
51. Jak się nazywa instrument, na którym grają w kościele?
52. Ten, kto w kościele gra na organach;
53. Jak nazywa się ta część wesela, która odbywa się w kościele? Co znaczy wyraz ślub?
54. Jak przebiega ślub w kościele - dokładny opis;
55. To, co wymieniają młodzi na znak zawartego małżeństwa?
56. Kim po weselu stają się dla siebie rodzice młodych?
57. Czy ślub można unieważnić? W jakiej sytuacji można unieważnić ślub - małżeństwo?
58. Od którego momentu para, która jest po ślubie przestaje być uznawana za (traktowana jak)
małżeństwo?
59. -- jak się to nazywa?
60. Dokąd udają się młodzi po odejściu od ołtarza?
61. Gdzie zatrzymują się młodzi po zakończeniu uroczystości ślubnej w kościele? (jak nazywa się
ta część kościoła?)
62. Co robią goście weselni po wyjściu młodych z kościoła?
63. Czy w czasie uroczystości w kościele - lub tuż po - praktykowany jest zwyczaj obsypywania
młodych - zbożem, ryżem, drobnymi pieniędzmi? Co to ma oznaczać?
64. W jakiej kolejności wszyscy wracają z kościoła?
65. Czy są praktykowane zwyczaje przeszkadzania powrotowi weselników do domu? Kto to robi?
66. - jak się to nazywa?
67. - czy zawsze jest to praktykowane? ( czy też jeżeli młodzi są z tej samej miejscowości?)
68. - dlaczego jest to praktykowane?
69. Kto wita młodych w domu weselnym?
70. Jak przebiega powitanie w domu weselnym?
71. Czym witają młodych po powrocie z kościoła?
72. Czy przy powitaniu podawany jest też alkohol? - jeżeli podawany jest alkohol - co robią ze
szklanymi naczyniami, w których był on podawany?
73. Jakie zwyczaje praktykowano przed rozpoczęciem uczty weselnej?
74. Kto (z młodych) wchodził pierwszy do pomieszczenia, w którym odbywała się uczta?
75. Czy były praktykowane jakieś zwyczaje związane ze sprawdzeniem zachowania się pani
młodej? (np. rozrzucanie popiołu; rzucanie miotły itp.);
Czy wyraża Pan/Pani/ mama/ tata/babcia/dziadek/ciocia/wujek itd. zgodę na wykorzystanie
materiałów (nagrania, zdjęć) do celów popularnych i naukowych?

