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Na ocenę końcową wpłynie przede wszystkim poziom opracowania, jaki zostanie przedłożony wykładowcy
najpóźniej na przedostatnim wykładzie przez uczestników. Jeżeli ktoś będzie chciał ocenę podwyższyć, to
będzie mógł to uczynić indywidualnie na podstawie wykazania – w formie ustnej – przed wykładowcą, że
pogłębił wiedzę objętą wykładanym przedmiotem (terminy spotkania na poprawę oceny zostanie podany
studentom w stosownym czasie)
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1. Czas pracy i czas odpoczynku; dni zwykłe i dni świąteczne; czas świąteczny i czas przedświąteczny.
2. Zwyczaje ludowe w zimowym, wiosennym, letnim i jesiennym cyklu obrzędowym i ich inspirująca
zależność od wyznawanej przez ludzi wiary.
3. Pobożność ludowa kultywowana przez wiernych na przestrzeni roku liturgicznego sposobem na
zharmonizowanie celebrowanych w liturgii prawd wiary z codziennym życiem.
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Spodziewany jest udział studentów w prowadzonym w semestrze zimowym 2013/2014 roku wykładzie
monograficznym o wskazanym wyżej tytule. Poza tym konieczną będzie rzeczą, aby każdy uczestnik wykładu
zdecydował się na jednym z pierwszych spotkań na wybór obchodu lub zwyczaju świątecznego i zgłębił wiedzę na
jego temat przy pomocy literatury pomocniczej zaproponowanej poniżej lub dowolnie przez siebie wyszukanej.
Owocem takiego indywidualnego studium powinno być niewielkie opracowanie pisemne, wykazujące rezultaty
przeprowadzonego studium własnego nad obranym zagadnieniem
Kongregacja ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i
wskazania, tłum. polskie J. Sroka, Poznań 2003;
Falanga A., Wszystko o Bożym Narodzeniu, Kraków 2005;
Ogrodowska B., Wigilia polska, Warszawa 1992;
Ogrodowska B., Witaj dniu uroczysty. Wielkanoc w Polsce, Warszawa 2007;
Orędowniczko nasza. Kult Matki Bożej w Polskiej kulturze, red. A. Spiss, Kraków 1996;
Pattaro G., Pojmowanie czasu w chrześcijaństwie, [w:] Czas w kulturze, s. 291-329;
Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku, t. 31),
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red. R. PIERSKAŁA, T. SMOLEŃSKA, Opole 2004;
Żądło A., Liturgia i formy pobożności ludowej w Adwencie w świetle „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”,
w: Ruch Biblijny i Liturgiczny 57,4 (2004), s. 245-260;
Żądło A., Boże Narodzenie a pobożność ludowa, w: Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze (Z
Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku, t. 31), red. R. PIERSKAŁA, T. SMOLEŃSKA, Opole 2004, s. 199-213;
Boże Narodzenie w polskiej kulturze, red. M. Borejsza, Poznań 1996;
Ferenc-Szydełkowa E., Rok kościelny a polskie tradycje, Poznań 1988;
Naumowicz J., Geneza chrześcijańskiej rachuby czasu, Kraków 2000;
Piwowarczyk D., Święto Matki Bożej Zielnej w polskich obrzędach i wierzeniach ludowych, [w:] Z badań nad religią
i religijnością, red. H. Zimoń, Warszawa 1988;
Śledziewski A., Obrzędy i zwyczaje w czterech porach roku, Warszawa 1987;
Szymanderska J., Polska Wigilia, Warszawa 1989;
Uryga J., Rok Polski w życiu, tradycji i obyczajach ludu, Włocławek 2002;
Wielkanoc w kulturze polskiej, red. M. Borejsza, Poznań 1997;
Zaleski W., Święci na każdy dzień, Warszawa 1989;
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Z merytorycznego punktu widzenia student będzie zobowiązany wykazać się biegłą znajomością organizacji
świąt i uroczystości w układzie roku liturgicznego oraz ich inspirującego wpływu na obrzędy i formy
pobożności ludowej – w kluczu harmonijnej zależności między tymi formami i sprawowaną liturgią
Do podstawowych kryteriów będą należeć rzetelność podejścia do przekazywanej wiedzy i wyznaczonych
sposobów jej indywidualnego pogłębienia, jak też świadectwo samodzielności w przygotowaniu podjętego
opracowania pisemnego
W początkowej fazie semestru wybór lektury i sprecyzowanie zadnienia do pisemnego opracowania; rzetelne
studium pogłębiające wiedzę w obranym obszarze problemowym; przedłożenie w wyznaczonym terminie
pisemnej pracy indywidualnej, poświadczającej rzetelność przeprowadzonego studium

