
 

 

 

 

 

 

SCENARIUSZ ROZMOWY ZE ŚWIADKIEM HISTORII 

 

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 Bronowicach Małych? 

- proszę opisać dziecięce zabawy 

- proszę opisać dziecięce obowiązki 

- proszę opisać sposoby w jakie dzieci spędzały wakacje 

 

3) Czy jako dziecko chodził Pan/chodziła Pani do Szkoły Podstawowej w Bronowicach Małych? 

- 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 bronowianie za czasów Pana/Pani młodości? Gdzie pracowali? 

- a z czego utrzymywała się Pana/Pani rodzina? 

 

7) Jak i gdzie leczyli się bronowianie za czasów Pana/Pani młodości? 

 

8) Jak spędzało się czas wolny w Bronowicach Małych za czasów Pana/Pani młodości? 

- proszę opisać miejsca spotkań towarzyskich 

- proszę opisać popularne rozrywki 

 

9) Jak obchodziło się święta w Bronowicach Małych za czasów Pana/Pani młodości? Proszę opisać po 

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

 

10) Jak obchodziło się chrzciny, bierzmowanie, pierwszą komunię, śluby, wesela, pogrzeby w 

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

tych uroczystości? 

 

11) Jak się żyło z sąsiadami w Bronowiach Małych za czasów Pana/Pani młodości?  

- czy teraz żyje się tak samo? 

 

12) Czy pamięta Pan/Pani jakieś postaci, które odegrały szczególną rolę w życiu bronowickiej 

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 

Bronowic Małych za czasów Pana/Pani młodości? 

 

14) Czy pamięta Pan/Pani jakieś historie związane z budową kościoła w Bronowicach Małych? 

 

15) Czy pamięta Pan/Pani jakieś historie związane z Górą Wróżną? 

 

16) Czy pamięta Pan/Pani jakieś historie związane z zabobonami, strachami i gusłami? 

 

17) Jak wyglądał krajobraz Bronowic Małych za czasów Pana/Pani młodości? 

 

18) Jakie zmiany zaszły w Bronowicach Małych od czasów Pana/Pani młodości?  

 

19) To już wszystkie pytania, które przygotowałem/przygotowałam. Czy chciałby Pan/chciałaby Pani 

dodać coś jeszcze do swojej opowieści o życiu w dawnych Bronowicach Małych? 

 


