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ANKIETA WYWIADU 

1. Proszę się przedstawić, powiedzieć kiedy i gdzie się Pan/Pani urodził/a i powiedzieć coś o sobie 

i swojej rodzinie. 

2. Cofnijmy się do czasów Pana/Pani dzieciństwa. Jak wyglądało wtedy życie 

w Rzeszowie/miejscowości Pana/Pani pochodzenia? 

 proszę opisać dziecięce zabawy, 

 proszę opisać dziecięce obowiązki, 

 proszę opisać sposoby spędzania przez dzieci wakacji. 

3. Czy jako dziecko chodził Pan/chodziła Pani do szkoły w Rzeszowie? 

 jeśli tak: jak wspomina Pan/Pani okres tam spędzony? 

 jeśli nie: gdzie w takim razie chodził Pan/chodziła Pani do szkoły? 

4. Czym się Pan zajmował/Pani zajmowała po ukończeniu szkoły? 

5. Z czego głównie utrzymywali się rzeszowianie za czasów Pana/Pani młodości? Gdzie 

pracowali? 

 z czego utrzymywała się Pana/Pani rodzina? 

6. Jak i gdzie leczyli się rzeszowianie za czasów Pana/Pani młodości? 

7. Jak spędzało się czas wolny w Rzeszowie za czasów Pana/Pani młodości? 

 proszę opisać miejsca spotkań towarzyskich, 

 proszę opisać popularne rozrywki, 

 czy pamięta Pan/Pani ówczesne kina? Proszę opisać swoje wspomnienia? 

8. Jak obchodziło się święta na Rzeszowszczyźnie za czasów Pana/Pani młodości? Proszę opisać 

po kolei Boże Narodzenie, Sylwestra, Wielkanoc, Zielone Świątki i Boże Ciało. 

9. Jak obchodziło się chrzciny, bierzmowanie, pierwszą komunię, śluby, wesela, pogrzeby na 

Rzeszowszczyźnie za czasów Pana/Pani młodości? Jak wyglądały przygotowania i sam przebieg 

tych uroczystości?  

10. Jak się żyło z sąsiadami w Rzeszowie za czasów Pana/Pani młodości? – czy teraz żyje się tak 

samo?  

11. Czy był Pan/była Pani świadkiem jakichś ważnych wydarzeń historycznych w Rzeszowie? 

Proszę je opisać. 

12. Czy pamięta Pan/Pani jakieś postaci, które odegrały szczególną rolę w życiu rzeszowskiej  

społeczności? Kto to był i na czym polegała jego rola? 

13. Czy pamięta Pan/Pani jakieś kluby, stowarzyszenia lub inne organizacje, które działały na 

terenie Rzeszowa za czasów Pana/Pani młodości? 
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 jak pamięta Pan/Pani rzeszowski sport? 

 ma Pan/Pani jakieś pamiątki z przedwojennego rzeszowskiego sportu, np. boksu 

(kluby: Resovia, Bar Kochba, Strzelec, Kolejowe Przysposobienie Wojskowe)? 

14. Czy pamięta Pan/Pani jakieś historie związane z zabobonami, strachami i gusłami? 

15. Czy pamięta Pan/Pani jakieś charakterystyczne zwyczaje, smaki? Proszę je opisać. 

16. Jak wyglądał krajobraz Rzeszowa w tamtym okresie Pana/Pani życia? 

 jak wspomina Pan/Pani rozwój urbanistyczno-architektoniczny? 

 jak wspomina Pan/Pani tereny nad Wisłokiem/zalewu? 

 jak wspomina Pan/Pani starówkową część miasta, w tym Rynek i Zamek? 

 jak wspomina Pan/Pani moment powstawania Pomnika Czynu Rewolucyjnego? 

 jakie Pan/Pani pamięta symbole Rzeszowa? Co mogłoby być symbolem Rzeszowa 

oprócz Pomnika? 

17. Jak pamięta Pan/Pani WSK, Zelmer? 

18. Jakie są Pana/Pani wspomnienia związane z lotnictwem na Rzeszowszczyźnie? 

19. Czy w opowieściach Pani/Pana rodziców/dziadków/krewnych pojawiali się żydowscy sąsiedzi?  

 co o nich te osoby opowiadały? 

 może zapamiętali jakieś żydowskie melodie, wierszyki, słowa? 

 czy w rodzinie słyszała Pani/Pan wojenne historie dotyczące losu Żydów? historie 

śmierci/ukrywania się, szukania bliskich? 

 czy pamięta Pan/Pani jakieś wydarzenia z udziałem żydowskich sąsiadów po wojnie? 

 w czerwcu 1945 niemal nie doszło w Rzeszowie do pogromu ludności żydowskiej: 

pojawiły się oskarżenia, że to Żydzi zabili 9-letnią polską dziewczynkę. Ostatecznie 

Żydzi opuścili miasto bojąc się samosądu. Czy pamięta Pan/Pani te zdarzenia, 

atmosferę tamtych dni? czy był wyczuwalny w Rzeszowie antysemityzm? Czy Polacy 

woleli, żeby Żydzi opuścili miasto, chcąc przejąć pozostawione przez nich 

nieruchomości? 

20. To już wszystkie pytania, które przygotowałem/przygotowałam. Czy chciałby Pan/chciałaby 

Pani dodać coś jeszcze do swojej opowieści o dawnym życiu na Rzeszowszczyźnie? 


