ANKIETA OPRACOWANA DO PRZEPROWADZENIA WYWIADÓW
ŚRODOWISKOWYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY, DOTCZĄCA
MAŁEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ W RAMACH PROJEKTU
„GMINA CZTERECH KULTUR” FINANSOWANEGO Z PROGRAMU
„RÓWNAĆ SZANSE” POLSKIEJ FUNDACJI DZIECI I MŁODZIEśY.

DANE O INFORMATORZE:
1. Rok urodzenia osoby ankietowanej?
2. Miejsce urodzenia osoby ankietowanej?
3. Data zamieszkania w obecnej miejscowości (od kiedy)?
4. JeŜeli nie jest Pan/i osobą pochodzącą z tej miejscowości, z jakiego źródła (od kogo)
posiada informacje o obiekcie lub wydarzeniach?

DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU:
1. Data wybudowania obiektu (kiedy został wybudowany krzyŜ, kapliczka)?
(jeŜeli nie moŜna ustalić naleŜy określić datę przybliŜona w stosunku do wydarzenia np. przed
I wojną, pokoleń np. wystawił pradziadek – wtedy zapytać się o datę urodzenia lub śmierci
itp.)
2. Kto był fundatorem obiektu (krzyŜa, kapliczki)?
3. Na jaką okoliczność (intencję) został wybudowany obiekt (krzyŜ, kapliczka)?
4. Czy pamięta Pan/i wydarzenia związane z budową obiektu (krzyŜa, kapliczki)?
5. Czy posiada Pan/i jakąś pamiątkę związaną z wybudowaniem obiektu (krzyŜa, kapliczki)?
6. Czy posiada Pan/i jakiś zapis związany z wybudowaniem obiektu?
7. Kto przeprowadzał renowację, odnowę, przebudowę obiektu? W którym roku?
8. Czy moŜe Pan/i wskazać osobę która posiada wiadomości, (pamięta wydarzenia)
o obiekcie?
9. Czy przy kapliczce odbywają się majówki, dochodzą (bądź dochodziły) procesje np.
podczas święcenia pól?
10. Gdzie mogą znajdować się zapisy, notatki o obiekcie (kto moŜe je posiadać)?
11. Czy słyszał/a Pan/i jakieś opowieści lub wydarzenia związane z tą kapliczką, krzyŜem?
(niewaŜne czy prawdziwe, czy tylko ludzie tak mówili).

12. Czy zna Pan/i w okolicy jakieś inne kapliczki i krzyŜe, które były wybudowane w
specjalnej intencji? Czy zna Pan/i historie związane z tymi krzyŜami i kapliczkami?
13. Jaki wizerunek (obraz/y, figura/y) znajdują się w kapliczce? Dlaczego te wizerunki?
14. Czy od początku wybudowania kapliczki znajdują się te same obrazy ,figury?
15. Gdzie i w jakich miejscach stawiano kapliczki , krzyŜe? Kto stawiał?

Uwaga dla ankieterów: Niektóre pytania ujmują to samo zagadnienie kilkakrotnie tylko w
innej formie i róŜnych aspektach. Są to tak zwane pytania sprawdzające, które mogą
naprowadzić respondenta na dany temat i przypomnieć zaszłe fakty, a badającemu dają
moŜliwość korekty danych.

