Zwyczaje 2 (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.

Miejsce, gdzie ksiądz przygotowuje się do mszy;
W co "ubiera się" ksiądz przygotowując się do mszy?
Jak się nazywa to, że chłopiec "pomaga" księdzu w czasie mszy;
To, w co ubrany jest ministrant w czasie mszy;
Obszar podległy jednemu kościołowi;
Ksiądz, który zarządza parafią;
Człowiek, który przynależy do parafii;
Młodszy ksiądz w parafii;
Budynek, w którym mieszka ksiądz;
Budynek, w którym mieszka proboszcz;
Kto to jest pleban?
Ten, kto uczy się na księdza;
Pierwsza msza odprawiona przez księdza (po "skończeniu nauki");
Duchowny (mężczyzna), ale nie ksiądz;
Miejsce, gdzie przebywają zakonnicy;
Kobieta "duchowna";
Miejsce, gdzie przebywają zakonnice;
Co to jest zakon?
Co to jest klasztor?
Jaka jest różnica między zakonem a klasztorem?
Kto może pójść do zakonu, a kto do klasztoru (mężczyzna? kobieta?)?
Jak się nazywa okres poprzedzający Boże Narodzenie?
Jakie wróżby praktykowane są w tzw. andrzejki? - dokładnie opisać;
Jak się nazywa dzień na początku grudnia (przed 10.XII), kiedy dostaje się prezenty?
Kto przynosi wtedy prezenty?
Jak się nazywa dzień poprzedzający Boże Narodzenie?
Jakie zwyczaje były praktykowane w okresie Wigilii?
Czy rano w Wigilię można było się odwiedzać?
Co znaczyło, jeżeli w Wigilie pierwszą napotkaną osobą była kobieta?
Jak nazywano posiłek spożywany w wieczór wigilijny?
Kiedy zasiadano do kolacji wigilijnej?
Jakie zwyczaje związane były z kolacją wigilijną?
Jak przygotowywano stół wigilijny?
Jakie były tradycyjne potrawy wigilijne?
Czy w okresie wigilijnym obdarowywano dzieci prezentami? Jak to nazywano?
Jak nazywano osobę roznoszącą prezenty dla dzieci?
Jak odbywał się roznoszenie prezentów dzieciom
- dokładny opis;
Opis - dokładny - wieczoru wigilijnego;
Czy wnoszono do izby - i jak nazywano - snopek słomy stawiany w kącie?
Jaka była kolejność podawania potraw na stół wigilijny?
Co robił gospodarz po wieczerzy wigilijnej?
Kto roznosił opłatki przed świętami?
Jakiego koloru były opłatki?
Czy były opłatki kolorowe? Jakie? Dla kogo były przeznaczone?
Którym zwierzętom dawano opłatki? Dlaczego właśnie tym zwierzętom?
Które zwierzęta w Wigilię mówiły ludzkim głosem?
Jakie zwyczaje praktykowano w dniu św. Szczepana?
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49. Czy praktykowano zwyczaj przepowiadania pogody na nadchodzący rok w oparciu o obserwację
poszczególnych dni po Bożym Narodzeniu?
50. Jak przepowiadano pogodę (które dni odpowiadały poszczególnym miesiącom?)?
51.
52. Jak nazywano czas między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem?
53. Co to są zapusty lub zapust? (podać znaczenie i właściwą nazwę)
54. Jak się nazywa przebranych chłopców chodzących po wsi między Bożym Narodzeniem a Trzema
Królami?
(podać także nazwę jednego chłopca);
55. Za kogo byli oni przebrani?
56. Czy kolędowali tylko młodzi chłopcy?
57. Jak nazywano przebranych małych chłopców chodzących po wsi w okresie od Trzech Króli do
Popielca?
58. Za kogo byli oni przebrani?
59. Czym obdarowywano kolędników (dzieci; ale i dorosłych)?
60. Czy po kolędowaniu odbywały się jakieś wspólne zabawy wiejskie? Jak się je nazywało?
61. Gdzie odbywały się takie zabawy?
62. Jak się nazywa zabawę w ostatni wieczór przed Popielcem?
63. Co to jest podkoziołek?
64. Dlaczego tę zabawę ludzie nazywają podkoziołkiem? koziołkiem?
65. Co to są ostatki?
66. Jak się nazywa święto przypadające 2 lutego?
67. To, co święcono w kościele 2.lutego;
68. Jak była przygotowywana gromnica do święcenia?
69. Czy "dekoracja" gromnicy - lub sama gromnica - były kiedyś (tzn. w ciągu całego roku)
specjalnie wykorzystywane?
70. Czy był praktykowany zwyczaj "połykania" płomienia z gromnicy (zwłaszcza przez dzieci)? W
jakim celu to robiono?
71. Jak się nazywa okres - po ostatkach - poprzedzający Wielkanoc?
72. Jak się nazywa środek okresu postu?
73. Czy ze środopościem związane były jakieś zwyczaje?
74. Co to było - i jak przebiegało - "przebijanie postu"?
75. Jakie zwyczaje praktykowano w pierwszy dzień wiosny?
76. Jak nazywano kukłę symbolizującą zimę?
77. Co robiono z taką kukłą?
78. Co robioną z taką kukłą, jeżeli w pobliżu nie było zbiorników wodnych?
79. Co to była (lub jest) śmiercicha?
80.
81. Jak nazywają niedzielę poprzedzającą Wielkanoc?
82. Jak przygotowywano dom (ew. obejście) na Wielkanoc?
83. To, co ludzie noszą do kościoła w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc;
84. Jak się nazywa czynność wykonywania palmy? (robić, wić ? )
85. Z czego zrobione są palmy; jak się je robi?
86. Jak się nazywają drzewa, których gałązki wykorzystywane są przy robieniu palmy?
87. Jak nazywają małe, puszyste wyrostki na gałązkach używanych przy robieniu palmy;
88. Czy znany jest (ew. czy praktykowany) zwyczaj zjadania bazi (koćków) z palmy?
89. Czemu miało służyć zjadanie bazi z palmy?
90. Co robiono z palmą przyniesioną z kościoła?
91. Czy znany był zwyczaj wynoszenia palmy na pole (i zostawiania z zbożu)? Czemu to miało
służyć?
92. Czy był praktykowany w Wielki Piątek zwyczaj "bicia" dzieci (ew. innych - kogo?) brzozowymi
rózgami? Jak na to mówiono?
93. Co to są boże rany? Jak to wyglądało?

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

