Wielkanoc (J. Sierociuk, oprac. B. Osowski)

Podać:
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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.

Co to jest podkoziołek?
Dlaczego tę zabawę ludzie nazywają podkoziołkiem? koziołkiem?
Co to są ostatki?
Jak się nazywa święto przypadające 2 lutego?
To, co święcono w kościele 2.lutego;
Jak była przygotowywana gromnica do święcenia?
Czy "dekoracja" gromnicy - lub sama gromnica - były kiedyś (tzn. w ciągu całego roku)
specjalnie wykorzystywane?
Czy był praktykowany zwyczaj "połykania" płomienia z gromnicy (zwłaszcza przez dzieci)? W
jakim celu to robiono?
Jak się nazywa okres - po ostatkach - poprzedzający Wielkanoc?
Jak się nazywa środek okresu postu?
Czy ze środopościem związane były jakieś zwyczaje?
Co to było - i jak przebiegało - "przebijanie postu"?
Jakie zwyczaje praktykowano w pierwszy dzień wiosny?
Jak nazywano kukłę symbolizującą zimę?
Co robiono z taką kukłą?
Co robioną z taką kukłą, jeżeli w pobliżu nie było zbiorników wodnych?
Co to była (lub jest) śmiercicha?

Jak nazywają niedzielę poprzedzającą Wielkanoc?
Jak przygotowywano dom (ew. obejście) na Wielkanoc?
To, co ludzie noszą do kościoła w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc;
Jak się nazywa czynność wykonywania palmy? (robić, wić ? )
Z czego zrobione są palmy; jak się je robi?
Jak się nazywają drzewa, których gałązki wykorzystywane są przy robieniu palmy?
Jak nazywają małe, puszyste wyrostki na gałązkach używanych przy robieniu palmy;
Czy znany jest (ew. czy praktykowany) zwyczaj zjadania bazi (koćków) z palmy?
Czemu miało służyć zjadanie bazi z palmy?
Co robiono z palmą przyniesioną z kościoła?
Czy znany był zwyczaj wynoszenia palmy na pole (i zostawiania z zbożu)? Czemu to miało
służyć?
29. Czy był praktykowany w Wielki Piątek zwyczaj "bicia" dzieci (ew. innych - kogo?) brzozowymi
rózgami? Jak na to mówiono?
30. Co to są boże rany? Jak to wyglądało?
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Malowane jajko wielkanocne;
Jakie były sposoby przygotowywania pisanek (kraszanek)?
Kiedy przygotowywano pisanki?
Czy był praktykowany zwyczaj obdarowywania się pisankami w Wielkanoc?
Kto - i komu - dawał (podarowywał) pisanki wielkanocne?
Jak się nazywa to, co przygotowywane jest do święcenia?
W Wielką Sobotę noszono jedzenie do kościoła, żeby je ... (oświęcić, poświęcić ?)
Co tradycyjnie było przygotowywane do święcenia?
Jak dekorowano (przybierano) "święcone"?
Z czego był (i jak był robiony) świąteczny baranek?
W czym noszono (jedzenie) do święcenia?
Jak mówiono: jedzenie przyniesione z kościoła było już ... (oświęcone, poświęcone?)
Jakie rośliny (zielone) były wykorzystywane do dekoracji "święconego"?
Czy jajko do święcenia było obrane ze skorupki, czy też było w skorupce?
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45. Co robiono ze skorupkami ze święconego jajka?
46. Czy w Wielką Sobotę można było jedzenie przygotowane na święta?
47. Czy po oświęceniu można było już jeść potrawy przygotowane na święta, czy też tylko te, które
były w koszyczku noszone do święcenie?
48. Czy można było jadać "święcone" po zachodzie słońca?
49. Jak się nazywa pierwsza msza odprawiana w Wielką Niedzielę?
50. Czy przed wyjściem do kościoła można było cokolwiek zjeść?
51. Jakie były zwyczaje praktykowane w Wielkanoc?
52. Czy był praktykowany zwyczaj obdarowywania prezentami (także dzieci)? Jak to nazywano?
53. Z czym w okresie świątecznym kojarzony jest zając?
54. Czy znany był zwyczaj (rytualnego) obmywania się wodą źródlaną (ew. z rzeki) w Wielkanoc?
W jakim celu to robiono?
55. Czy był praktykowany zwyczaj ścigania się w czasie powrotu do domu z rezurekcji? Dlaczego?
56. Jak nazywają pierwszy posiłek wielkanocny?
57. Jakie są (były) tradycyjne potrawy w czasie śniadania wielkanocnego?
58. Jakie potrawy były przygotowywane na święta?
59. Jakie ciasta pieczono na święta?
60. Czy w Wielką Niedzielę wolno było odwiedzać sąsiadów, znajomych, rodzinę?
61. Którego dnia świąt wolno było odwiedzać się z gościną?
62. Czego nie wolno było robić w Wielką Niedzielę?
63. Czy w ciągu dnia w Wielką Niedzielę wolno było spać (gospodyni, gospodarzowi? Jeżeli nie było
wolno, to dlaczego?
64. Jak nazywają drugi dzień Świąt?
65. Jaki zwyczaj praktykowany jest w tym dniu? Jak to przebiega?
66. Kogo - i dlaczego - oblewają wodą?
67. Jaki przebieg dawniej miał ten zwyczaj?
68. Czy w czasie świąt wychodzono w pole, np. z palmą czy z kropidłem? Jak się to odbywało?
69. Czy w okresie świątecznym praktykowane były jakieś rodzaje "kolędowania" (przebierańcy)?
Jak to przebiegało? Jak nazywano takich ludzi (dzieci?)?
70. Na kogo mówili siwki?
71. Którzy przebierańcy "murzyli"? Na czym to polegało?
72. Czy były wtedy śpiewane jakieś piosenki, przyśpiewki (lub recytowane jakieś teksty)?
73. Jak nazywany jest pierwszy tydzień po Wielkanocy?
74. Jak nazywana jest pierwsza niedziela po Wielkanocy?
75. Czy są jakieś zwyczaje związane z tym okresem (tzn. przewodniego tygodnia)?
76. Czy były znane jakieś inne zwyczaje związane z okresem wielkanocnym?
77. Jak na wiosnę przygotowywano bydło przed wypuszczeniem na pastwisko?
78. Czy były znane jakieś zwyczaje związane z początkiem wypasu bydła na pastwisku?
79. Czy były jakieś zwierzęta (lub ptaki itp.) specjalnie "traktowane" - np. specjalnie darzone
"sympatią" lub wręcz przeciwnie?
80. Ptak, który żywi się żabami;
81. Jak odnoszono się do bociana?
82. Jak odnoszono się do faktu, że bocian założył gniazdo na czyichś budynkach gospodarskich?
83. Czy można było niszczyć gniazdo bocianie; dlaczego?
84. Czy były jakieś wróżby związane z pierwszym zobaczonym bocianem? Co miało to znaczyć?

Czy wyraża Pan/Pani/ mama/ tata/babcia/dziadek/ciocia/wujek itd. zgodę na
wykorzystanie materiałów (nagrania, zdjęć) do celów popularnych i naukowych?

