FUNDACJA DZIKI ZACHÓD Grabiszyce Dolne 80, 59-820 Leśna, tel. 506560016
TYTUŁ PROJEKTU: „GRABISZYCE: NASZA WIEŚ, NASZA HISTORIA”
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach projektu „Patriotyzm Jutra”.

Materiały do badania historii lokalnej w ramach warsztatów
dla młodzieży „Żywe Źródła”:
Kwestionariusz wywiadu biograficznego – pytania pomocnicze
Chodzi o ramowe zagadnienia, każda opowieść jest indywidualna i być może nie wszystkie pytania
znajdą obszerną odpowiedź. Niektóre poruszane kwestie mogą też zostać znacznie rozszerzone, np.
jeśli respondent posiada więcej szczegółowych informacji, którymi zechce się podzielić.
1. Prosimy, aby przedstawić się: imię i nazwisko, kiedy i gdzie się urodzili, w jakiej rodzinie?
Następnie prosimy o opowieść po kolei o własnym życiu. Interesują nas następujące informacje:
2. Okoliczności narodzin, wspomnienia o rodzicach, dziadkach.
3. Dzieciństwo, wspomnienia jak wyglądało otoczenie, dziecięce zajęcia, zabawy, wspomnienia
4. Szkoła: kto ją prowadził, czego się uczyli, w jakich językach...
5. Dorastanie: obowiązki i zajęcia, zabawy młodzieżowe, spędzanie wolnego czasu, pierwsza miłość....
6. Pierwsza praca, wchodzenie w dorosłość, radzenie sobie z ówczesną rzeczywistością...
7. Małżeństwo: jak poznali męża/żonę, opis ślubu i wesela
8. Narodziny dzieci, nowe obowiązki,
9. Życie dorosłego człowieka: praca, problemy z dziećmi czy z sąsiadami, ważne wydarzenia z życia
wsi i okolic.
10. Wydawanie dzieci za mąż, narodziny wnuków, potem prawnuków itd.
11. I tak dalej, aż do dnia obecnego.
W trakcie opowieści zapewne zainteresują nas szczegóły – poprosimy o rozwinięcie dodatkowych wątków. Mogą być bardzo różne, ale podajemy kilka sugestii:
PYTANIA DODATKOWE
1. Warto sięgnąć głębiej: Co dziadkowie i rodzice opowiadali o „swoich czasach”? Co babcia opowiadała
o swojej babci?
2. W przypadku rozmówców, którzy dzieciństwo przeżywali jeszcze na „starych” ziemiach, z których
przybyli do Grabiszyc po wojnie - warto dopytać o szczegóły, jakie pamiętają: gdzie dokładnie była ich
wieś/miasto? Kto tam jeszcze mieszkał (np. Ukraińcy, Niemcy, Żydzi?), jak układały się stosunki sąsiedzkie itp. Czy był tam dwór/majątek i do kogo należał? Jak wyglądał dom, gospodarka, kościół, zwyczaje i obrzędy, czy pamiętają jakieś piosenki?
3. Wspomnienia z czasów wojny - być może są bolesne, ale warto dopytać jak to naprawdę wyglądało z
indywidualnego punktu widzenia. UWAGA: nie chodzi jednak o historię państw i narodów, jaką można
przeczytać w książkach ale o własne wspomnienia, które są przekazywane w rodzinie.
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4. Wyjazd z dawnych domów – jak do tego doszło, jak to przebiegało, jak to się stało, że osiedli w Grabiszycach.
5. Pierwsze chwile w Grabiszycach (lub innej miejscowości na Ziemiach Odzyskanych, skąd później
przenieśli się do Grabiszyc): jak sobie radzili, jakie warunki zastali.
6. Czy zastali tu jeszcze Niemców i jakie były z nimi relacje? Kiedy i jak Niemcy wyjechali? Czy był jeszcze kontakt z nimi w późniejszych latach? Jakie miejsca, maszyny, przedmioty zostały po Niemcach?
7. Grabiszyce w pierwszych latach po wojnie: gdzie ludzie pracowali, jak się poznawali na nowych ziemiach, jak organizowali sobie nową przestrzeń do życia, jak wyglądało życie towarzyskie, święta, życie
parafialne, kontakty z władzą, bezpieczeństwo, życie przy granicy itd.
8. Grabiszyce w czasach PRL: praca, życie społeczne, zmiany we wsi na przestrzeni lat
- rolnictwo (PGR?),
- zakłady przemysłowe w okolicy, kopalnie
- relacje z pobliskimi miasteczkami, z sąsiednimi wsiami itd.
- transport
- sklepy, usługi, zakłady na terenie wsi?
9. Szkoła – historia szkoły, wspomnienia o nauczycielach, o wpływie szkoły na życie wsi.
10. Kościół – historia parafii, wspomnienia o kolejnych księżach itp.
11. Jak wyglądało życie kulturalne w Grabiszycach? Czy były zespoły muzyczne (kto grał?)? Zabawy,
festyny, sport, inne atrakcje?
12. Ważne daty, wydarzenia w życiu wsi i okolicy? Anegdoty, ciekawostki, znaczące dla wsi postaci.
13. Koniec PRL – jak się odczuwało zmiany polityczne w Grabiszycach? Jak zmieniło się życie po tych
zmianach?
14. Ostatnie 20 lat: ważne wydarzenia, zmiany, przeobrażenia.
15. Jak wygląda życie we wsi teraz?

Opracowanie scenariusza: Olga Chojak

Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

