АПЫТАЛЬНІК
для правядзення інтэрв’ю з жыхарамі старых драўляных дамоў
у былых вёсках, што апынуліся ў складзе горада

1) Ці стары дом, у якім Вы жывеце?
2) У якім годзе ён быў пабудаваны?
3) Ці належаў гэты дом Вашай сям’і?
4) Ваш дзед (сваяк; чалавек, які прадаў) будаваў яго сам?
5) Як яму ўдалося сабраць грошы?
6) Кім ён працаваў?
7) Дзе браўся матэрыял на пабудову?
8) Ці ведаеце колькі гэта каштавала?
9) Вы жывеце на вуліцы ………. Ці ведаеце чаму яна так называецца?
10)
Можа ведаеце, чаму Ваша вёска называлася ……………?
11)
А як яна называлася раней і чаму?
12)
А ў якім годзе яна была далучана да Мінска?
13)
Ці былі ў бліжэйшым наваколлі старажытныя курганы?
14)
Да якой гаспадаркі (калгаса, саўгаса) адносілася вёска?
15)
Дзе знаходзілася кантора гаспадаркі?
16)
Што на тым месцы зараз?
17)
Ці ведаеце, дзе магла знаходзіцца панская сядзіба?
18)
Як звалі паноў?
19)
Якая памяць засталася ў людзей пра ………….?
20)
Як выглядала сядзіба?
21)
Яна была драўлянай, каменнай або змешанай (каменнадраўлянай)?
22)
Што за ўстанова размяшчалася ў будынку сядзібы ў 1920-40-х
гадах?
23)
Калі сядзіба была разбурана?
24)
Ці пражываў па суседству з Вамі які-небудзь вядомы чалавек
(паэт, пісьменнік, вучоны, спартсмен)?
25)
Дзе ён пражываў дакладна?
26)
У якую школу хадзілі раней мясцовыя дзеці?
27)
Дзе яна знаходзілася?
28)
Калі гэтая школа была пабудавана?
29)
Які рынак быў бліжэйшым да Вашай вёскі?
30)
Дзе ён знаходзіўся?
31)
У які магазін (краму) хадзілі жыхары Вашай вёскі і дзе ён
знаходзіўся?
32)
Ці займаліся людзі спортам у Вашай вёсцы ў 1940-40-ыя гады?
33)
Якімі відамі спорту?
34)
Як Вы думаеце, ці былі ў 1940-40-ыя гады на Вашай вуліцы
веруючыя людзі?
35)
У чым іх вера ў Бога праяўлялася?

36)
Можа ў вёсцы раней была царква ці капліца?
37)
Якое веравызнанне мелі вяскоўцы?
38)
Калі паміраў чалавек, то дзе яго хавалі? На якіх могілках?
39)
Ці быў у вёсцы дом культуры, бібліятэка? Калі былі, то дзе?
40)
Як жыхары вёскі любілі адпачываць?
41)
Ці хтосці з вяскоўцаў займаўся творчасцю?
42)
Як раней, калі яшчэ не было побач горада, з Вашай вёскі
дабіраліся да цэнтральнай часткі Мінска?
43)
Ці сутыкаліся Вы і члены Вашай сям’і з рэпрэсіямі 1930-1940-х
гадоў?
44)
Ці расказвалі Вам вашыя бацькі пра ўз’яднанне Заходняй
Беларусі з БССР у 1939 годзе?
45)
Можа ў Вас былі сваякі ў Заходняй Беларусі?
46)
А як яны аднесліся да ўз’яднання?
47)
Ці закранулі падзеі Вялікай Айчыннай вайны Вашу вуліцу?
48)
Ці былі тут непадалёк у гады акупацыі якія-небудзь нямецкія
аб’екты ці пабудовы?
49)
Ці можаце распавесці пра партызан і падпольшчыкаў і іх
барацьбу з акупантамі ў Вашай вёсцы і ваколіцах?
50)
Як Вы думаеце, чым славілася Ваша вёска ў 1940-70-ыя гады?
51)
Ці захаваліся ў Вас старыя сямейныя фатаздымкі з відамі Вашай
вуліцы, гэтай вёскі ці Мінска?
52)
Ці хацелі б Вы, каб памяць пра Вашу вёску засталася ў гісторыі
Мінска?

