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ANKIETA 
 

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie prowadzi prace 

związane z rozpoznaniem niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego 

województwa mazowieckiego. Niniejsza ankieta12 umożliwi identyfikację i ocenę 

syntetycznych cech krajobrazu w postaci tradycji, tożsamości i swojskości w Państwa 

gminie. Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcą Państwo odpowiedzieć na poniższe 

pytania. 

 

Powiat 
 

Nazwa gminy 
 

Miejscowość/Osiedle 
 

 
1. Jak długo mieszka Pani/ Pan w tej gminie? 

☐ Od urodzenia 

☐ Dłużej niż 30 lat 

☐ Od 16 do 30 lat 

☐ Od 6 do 15 lat 

☐ Do 5 lat 

 
2. Jak często uczestniczy Pani/Pan w wydarzeniach związanych z kultywowaniem 

regionalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów? 

☐ Zawsze 

☐ Często 

☐ Czasami 

☐ Rzadko 

☐ Nigdy 

 
3. Czy w gminie kultywowane są tradycje, obrzędy, zwyczaje? (można zaznaczyć więcej niż 

jedną odpowiedź) 

☐ Tak (zaznacz i podkreśl właściwe odpowiedzi): 

☐ Rękodzieło (plastyka obrzędowa, ozdoby świąteczne, wycinanka, ozdoby 
ludowe, rzeźba, garncarstwo, bursztyniarstwo, koronka, haft, stroje ludowe, 
plecionkarstwo, tkactwo, kowalstwo, bartnictwo, wosk, ciesielstwo, 
instrumenty, inne………………………………………………………………… 

………….………………………………………………………………………..…); 

☐ Muzyka i taniec (zespoły folklorystyczne, śpiew, kapela, zespół śpiewaczy, 
skrzypce, harmonia, zespół obrzędowy, ligawka, bębenek, saksofon, taniec, 
inne ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…..…); 

 

 

 

 

 

12 Ankieta skierowana jest do mieszkańców gmin województwa mazowieckiego. 
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☐ Architektura wiejska (skansen, zagroda, obiekt sakralny, kapliczka, 
dzwonnica, chałupa, kościół, wiatrak, młyn, inne ………………………… 

…………………………………………………………………………...…………); 

☐ Kulinaria (potrawa, produkt regionalny, napoje, pieczywo, produkty mięsne, 
miód, oleje i tłuszcze, produkty mleczne, ryby, warzywa, owoce, wyroby 
cukiernicze, zupa, przetwory, inne …………………………………………… 

…………………………...…………………………………………………………); 

☐ Miejsca (muzea, skanseny, zagrody, organizacje i instytucje, izby regionalne, 
inne, prywatne kolekcje, inne …………………………………… 

……………………………………………………………………………………..); 

☐ Wydarzenia (warsztaty, jarmarki, koncerty, festiwale, festyny, konkursy, 
widowiska obrzędowe, przeglądy, inne ……………………………………… 

……………………….……………………………………………………………..); 

☐ Tradycje religijne (np.: niedziela palmowa, szopka bożonarodzeniowa, 
kolędnicy, palma wielkanocna, orszak Trzech Króli, inne 

…………………………………………………………..…………………………. 
…………………………………..………………………………………………....); 

☐ Obrzędy i zwyczaje lokalne (np.: topienie marzanny, oczepiny, puszczanie 
wianków, dożynki, miodobranie, wykopki, inne…………………… 

……………………………….……………………………………………………..); 

☐ Inne (jakie?):….…….………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………………………........ 

☐ Nie 

 
4. Czy w Pani/Pana miejscu zamieszkania znajdują się pozostałości tradycyjnej 

zabudowy/architektury? 

☐ Tak: 

☐ osadnictwa olenderskiego; 

☐ osadnictwa drobnoszlacheckiego; 

☐ osadnictwa puszczańskiego (np. puszcza kurpiowska, puszcza kampinoska); 

☐ architektury świdermajer; 

☐ osadnictwa żydowskiego; 

☐ inne (jakie?):………………………………………………………………………… 

☐ Nie 

☐ Nie wiem 

 
5. Czy w Pani/Pana miejscu zamieszkania działa Koło Gospodyń Wiejskich? 

☐ Tak (zaznacz i podkreśl właściwe odpowiedzi): 

☐ organizuje spotkania pokoleniowe, uroczystości lokalne, zabawy taneczne, 
festyny; 

☐ integruje społeczność w celu realizacji działań dla dobra miejscowości; 

☐ organizuje/prowadzi kursy gotowania, pieczenia, szycia i haftowania; 

☐ promuje/podtrzymuje kulturę ludową poprzez np. wykonanie tradycyjnych 
pisanek, haftowanych serwet, ozdób choinkowych, inne …………………... 

☐  prezentacja regionalnych produktów poprzez np. udział w konkursach 
kulinarnych, sprzedaż wyrobów; 

☐ inne (jakie?):…………………………………………………………………………. 

☐ Nie 

☐ Nie wiem 
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6. Czy zna Pani/Pan region etnograficzny (obszar wyróżniający się odmienną gwarą, ubiorem, 

budownictwem,      zdobnictwem       itp.)       występujący       w       najbliższej       okolicy  w 

której Pani/Pan mieszka? 

☐ Tak (zaznacz i podkreśl właściwe odpowiedzi): 

☐ region iłżecko – starachowicki: 

☐ region kołbielski; 

☐ region kozienicki; 

☐ region kurpiowski; 

☐ region łowicki; 

☐ region opoczyńsko – konecko - przysuski; 

☐ region podlaski; 

☐ region sannicki; 

☐ mikroregion Urzecze; 

☐ inne (jakie?):……….………………………………………………………………… 

☐ Nie 

 
7. Za co najbardziej ceni Pani/ Pan swoje miejsce zamieszkania? (można zaznaczyć więcej 

niż jedną odpowiedź) 

☐ Warunki naturalne 

☐ Walory historyczne 

☐ Położenie/ blisko miejsca pracy 

☐ Przyjazne sąsiedztwo 

☐ Trudno powiedzieć 

☐ Inne powody, jakie……………………………………………………………………... 

 
8. Czy czuje się Pani/ Pan związana/y ze swoim miejscem zamieszkania? 

☐ Zdecydowanie tak 

☐ Raczej tak 

☐ Częściowo tak 

☐ Raczej nie 

☐ Zdecydowanie nie 

 
9. Czy uczestniczy Pani/ Pan w życiu społecznym swojej miejscowości (m.in. 

w zebraniach sołectw, rady mieszkańców lub stowarzyszeń, w organizacji imprez)? 

☐ Zdecydowanie tak 

☐ Raczej tak 

☐ Trudno ocenić 

☐ Raczej nie 

☐ Zdecydowanie nie 

Metryczka 

Płeć: 

☐ Kobieta ☐ Mężczyzna 

Wiek: 

☐ Poniżej 25 lat ☐   25 – 40 lat ☐   41 – 65 lat ☐ Powyżej 65 lat 

Wykształcenie: 

☐ Podstawowe ☐   Średnie ☐ Wyższe 
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Dziękujemy za wypełnienie ankiety 


