Wesele 3 (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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Czy był jakiś specjalny sygnał do rozpoczęcia uczty weselnej?
Jaka zasada obowiązywała przy ustalaniu porządku usadzania gości weselnych?
Kto siedział najbliżej młodych?
Jak nazywano to, co goście weselni dawali młodym?
Czy był specjalny czas, kiedy można było / należało przekazać prezent?
Jakie potrawy były podawane na weselu?
- jaka była kolejność podawania potraw na weselu?
Czy po podaniu torta wesele jeszcze trwało dalej czy się kończyło?
Czym częstowano na początku wesela?
Jakie napoje podawano na weselu?
Kto "opiekował się - zarządzał" alkoholem?
Jak wyglądało pomieszczenie, w którym odbywało się przyjęcie weselne?

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Czy śpiewano coś w czasie wesela?
Jak się nazywa krótką piosenkę śpiewaną w czasie wesela?
Czy nazywano jakoś tego, kto śpiewał przyśpiewki?
W którym momencie wesela śpiewano przyśpiewki? jak to się odbywało?
Obrzęd zdejmowania wianka pannie (pani) młodej
Dokładny opis oczepin
Na czym siadała panna (pani) młoda podczas oczepin?
Kto odpinał wianek panny (pani) młodej? - jak to się odbywało (dokładny opis)

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Jakie były obrzędy poprzedzająca oczepiny?
Czy znany był zwyczaj podawania (pani młodej ?) ogona na talerzu?
Czy był to ogon prawdziwy? z jakiego zwierzęcia?
Czy oczepiny poprzedzane były jakimś obrzędem?
To, co dawniej nosiły mężatki i wdowy na głowie, zawiązywane było pod brodą;
To, co dawniej nosiły mężatki i wdowy na głowie, zawiązywane było z tyłu głowy
Co to jest czepek, czepiec? - jak właściwie na to mówili? Jak to wyglądało?
Co to jest kopka, kopeczka? - jak właściwie na to mówili? Jak to wyglądało?
Jak nazywano dawniej nakrycie głowy, w którym spały stare kobiety?

30. Czy dawniej były jakieś obrzędy związane z nocą poślubną?
31. Co to są poprawiny? Kto organizuje poprawiny?
32. Co w czasie poprawin robią młodzi?
33. Co to jest wywód? Dlaczego pani młoda musiała iść do wywodu?
34. Kiedy chodzono do wywodu (określić dokładnie)?
35. Czy kobietę przed wywodem traktowano jakoś szczególnie? czy wolno jej było
wszystko robić?
36. Czy do wywodu chodziła kobieta tylko po weselu? kiedy jeszcze?
37. Czy były urządzane przenosiny? Czy były organizowane dziękowiny?
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38.
39.
40.
41.
42.
43.

Jak się mówi na ludzi, którzy żyją ze sobą bez ślubu?
Jak się nazywa to, że dwoje ludzi przestaje być małżeństwem?
Jak się nazywa kobietę, która jest po rozwodzie?
Jak się nazywa mężczyznę, który jest po rozwodzie?
Jak się nazywa kobietę, której zmarł mąż?
Jak się nazywa mężczyznę, któremu zmarła żona?

44.

Jak się nazywała gałąź towarzysząca obrzędom weselnym?
(jabłonka, jabłoneczka,
choinka)
Jaka to była gałąź? (ścięta z jabłoni czy drzewa iglastego - jakiego?)
Jaki kształt miały ciasteczka wypiekane do jej ozdoby? (baranek, kogut, koziołek,
gwiazda, półksiężyc, słońce)
W jakich momentach ją wnoszono (podczas rozplecin, ubierania panny młodej, po
powrocie z kościoła, przed oczepinami?)
Jakie potrawy podawano podczas tzw. małego obiadu (zaraz po powrocie z kościoła)?
Jakie potrawy podawano podczas dużego obiadu (przed północą)?

45.
46.
47.
48.
49.

50. Czy poza "obiadami" podawano na weselu jakieś inne potrawy?
51. Jak przyrządzano szablok na gęsto (fasolę), który podawano do rosołu podczas obiadu
weselnego?
52. Jak przyrządzano szary sos do gotowanej skopowiny?
53. Jak przyrządzano kapustę ze śliwkami?
54. Jak robi się kluski do czerniny? (łazanki czy lane, kładzione?)
55. Co to jest szara potrawa? Kiedy podawano szarą potrawę?
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Wszyscy, którzy pochodzą od jednego ojca i jednej matki
Wszyscy, którzy pochodzą od jednego dziadka i jednej babki
Co to jest rodzina? Kto wchodzi w skład rodziny? (wymienić członków rodziny)
Przybrany ojciec (tzn. drugi mąż matki)
Co to jest nana, nena?
Jak się mówi na ojca ojca? Jak się mówi na matkę matki?
Jak się mówi na brata matki? Jak się mówi na brata ojca?
Jak się mówi na żonę syna?
Jak się mówi na męża córki?
Co znaczy synowiec?
Jak się mówi na matkę żony?
Co znaczy wyraz świekra?
Jak mówią na syna brata ojca lub brata matki?
Co znaczy bratanek?
Co to jest posag?
Kto dostawał posag (panna młoda czy pan młody?)?
Jak się mówiło: Ona dostała coś .... w posagu czy na posag?
Co najczęściej dawano na / w posagu?
Co to jest wiano?
Kto dostawał wiano (panna młoda czy pan młody?)? Co dostawano na wiano?
Czy wiano i posag to to samo?
Co znaczy młodzian lub młodziun?

Czy wyraża

Pan/Pani/

mama/

tata/babcia/dziadek/ciocia/wujek itd. zgodę na

wykorzystanie materiałów (nagrania, zdjęć) do celów popularnych i naukowych?

