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KWESTIONARIUSZ BADAWCZY 

TRADYCJA BZIUKÓW KOPRZYWNICKICH 

Prosimy o dokładne i jak najszersze odpowiedzi. 

 

 

Data, miejsce wywiadu: 

Imię i nazwisko rozmówcy:  

Data i miejsce urodzenia (ew., od kiedy tu mieszka):  

 

Ogólne informacje o zwyczaju, kto może być bziukaczem/dmuchaczem:  

1. Kiedy i gdzie obchodzone są „bziuki”/dmuchanie ogniem?  

2. Dlaczego przy tej okazji? 

3. Dlaczego w tym miejscu (kościół MBR)? 

4. Na czym polega ten zwyczaj? 

5. Od jak dawna trwa ten zwyczaj? Czy można wskazać czas/rok rozpoczęcia? Skąd 

Pan/Pani o tym wie? Czy rodzice/dziadkowie o tym Pani/u opowiadali? Z kim Pan/i chodził/a 

oglądać ten zwyczaj? Najwcześniejsze wspomnienie..? Od kiedy dana osoba mieszka na 

terenie Koprzywnicy…? 

6. Czy podobne obrzędy odbywają się w innych miejscach? Występują w okolicznych 

miejscowościach, (w jakich)?  Jak to było w poprzednich latach?   

7. Czy była przerwa w organizowaniu zwyczaju, jeśli tak - kiedy i dlaczego (w czasie II wojny 

światowej, w okresie PRL-u)?  

8. Kto bziuka/dmucha ogniem? Kto organizuje ten zwyczaj? 

9. Czy w procesie bziukania biorą udział tylko strażacy? Tylko mężczyźni (żonaci, 

kawalerowie)? Czy to muszą być mieszkańcy Koprzywnicy, czy mogą być mieszkańcy 

gminy/okolicy? Czy zawsze tak było?  

10. Czy jest jakaś określona granica wieku, (jeśli tak, to jaka) od którego i do którego można 

być członkiem grupy?  

11. Jak wybiera się osoby do bziukania? Kto o tym decyduje?   

12. Ile osób liczy grupa bziukaczy/dmuchaczy i czy zawsze tak było?   

13. Czy zna Pan/i osobiście jakiegoś bziukacza? Czy sam/a Pan/i próbował/a bziukać? Ktoś 

z rodziny? 
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Nazewnictwo, legendy i znaczenie zwyczaju:  

14. Jaką nazwę nosi zwyczaj, jak się go określa? Czy zawsze taka nazwa obowiązywała?   

(zapisz dokładnie nazwę/nazwy gwarową) Skąd się wzięła ta obecna nazwa? Kiedy się 

pojawiła? Gdzie po raz pierwszy? Jak się mówiło kiedyś? 

15. Jak określa się grupę mężczyzn uczestniczących w zwyczaju i czy zawsze tak było?  

16. Czy są jakieś legendy, wróżby lub wierzenia związane z tym zwyczajem? 

17. Czy ktoś ten zwyczaj dawniej fotografował? Czy Pan/Pani posiada lub wie o istnieniu 

fotografii pokazujących obchody we wcześniejszych latach? (pozyskać ewentualny kontakt, 

nazwisko, adres, telefon). Czy ktoś ten zwyczaj dokumentował? Opisywał? 

18. Czy coś się zmieniło w przebiegu zwyczaju obecnie i w przeszłości (dopytaj o konkretny 

czas zmian, skąd ta zmiana się wzięła)? Co Pan/i uważa za najistotniejszą zmianę?   

19. Jakie znaczenie ma ten zwyczaj dla Pana? Robi to Pan chętnie?/Chętnie Pan/i w nim 

uczestniczy? Dlaczego? 

20. Jak postrzegani są bziukacze/dmuchacze ognia przez mieszańców/rodziny/media? Czy 

to dodaje im prestiżu? Czy mieszkańcy wiedzą – kto bziuka?  

21. A jak Pan/i myśli, jakie znaczenie mają pokazy grupy dla innych mieszkańców 

(młodszych/starszych), a jakie dla obserwatorów zwyczaju?  

22. W jaki sposób informuje się o nadchodzącym wielkanocnym wydarzeniu? (ogłoszenia 

parafialne, prasa lokalna, z ust do ust, itd.)  

23. Czy zwyczajowi towarzyszy zainteresowanie widzów, mediów? Czy zawsze tak było?  

24. Czy zainteresowanie mediów wpływa na popularność zwyczaju, zainteresowanie 

miejscowością, gminą? Na czym to polega?  

25. Czy uważa Pan/i, że zwyczaj bziukania przetrwa? Czy warto go pielęgnować, dlaczego?   

 

Przygotowanie, organizacja (pytania do strażaków, bziukaczy):  

26. Czy potrzebne jest lub było kiedyś, (kiedy?) pozwolenie na bziukanie podczas procesji 

rezurekcyjnej? Kto się o nie zwracał i kto wydawał?  

27. Kiedy rozpoczynają się przygotowania do pokazu i czy zawsze tak było?  

28. Kto je organizuje, inicjuje i gdzie mają miejsce? Jak to było w przeszłości?  

29. Czy członków grupy bziukaczy obowiązują specjalne kostiumy i rekwizyty? Jakie? Czy 

zawsze tak było?  
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30. Opisz strój i atrybuty bziukacza i bezpośrednio towarzyszących mu osób. Czy coś się 

zmieniło na przestrzeni lat? Dlaczego?  

31. Kto i w jaki sposób przydziela role pełnione w grupie, a jak to było w przeszłości? Czy 

jest jakaś struktura/hierarchia? 

32. Czy grupa ma swojego przywódcę? Co go musi cechować? Jak to wyglądało w 

przeszłości? Jaka jest i była jego rola w przygotowaniu i przebiegu obchodów?  

33. Gdzie przechowuje się kostiumy i rekwizyty strażaków, a jak to było w przeszłości? Czy 

po skończonych obchodach się je czyści, odnawia, kto i gdzie to robi?  

34. Skąd członkowie grupy biorą pieniądze na kostiumy i rekwizyty? Jak to wyglądało w 

przeszłości?  

35. Czy grupie bziukaczy towarzyszą inne grupy uświetniające procesję? Np. orkiestra, 

grupa rekonstrukcyjna? Jaka jest ich rola? Co gra orkiestra? Co robi grupa rekonstrukcyjna? 

Jaka jest ich rola?   

 

Przebieg zwyczaju  

36. Opisz działania, przygotowania członków grupy w dniu wieczornej rezurekcji do momentu 

wyruszenia w procesji. Czy zawsze tak to wyglądało?  

37. Opisz przebieg procesji i przebieg zwyczaju bziukania. 

38. Jak wyglądają relacje z proboszczem parafii? Jak to wyglądało w przeszłości? Jaki jest 

stosunek kościoła do praktykowanego zwyczaju i czy w tym zakresie coś się zmieniło?  

39. Gdzie i jak kończy się pokaz grupy bziukaczy? Czy na koniec obchodów ma miejsce 

spotkanie, poczęstunek, porządkowanie kostiumów i rekwizytów, podsumowanie, dzielenie 

funduszy, spotkanie towarzyskie, zabawa?  

40. Co się dzieje z bziukaczami po procesji i dmuchaniu ognia? Jak przeżywają kolejne dni? 

 

  

 


