
Wyniki ankiet przeprowadzonych w LO im. ONZ w Biłgoraju

Czy pochodzisz z Biłgoraja?

a) tak – 48 osób 

b) nie – 87 osób 

c) brak zaznaczenia – 11

1. Czy wiesz co było wcześniej na terenie, na którym obecnie znajduje się Twoja szkoła? 

a) tak – 88 osób 

Napisz proszę co to było – ilość osób, które podały prawidłowy opis – 87 

b) nie – 58 

2. Ilu Żydów mieszkało w Biłgoraju przed wojną? 

a) ilość osób udzielających odpowiedzi – 94 

Najwięcej osób wskazało, że było ich 5 tys. (13 odpowiedzi), 4 tys. (6 odpowiedzi) i 60% i 50 % 

(po 5 odpowiedzi.). Pozostałe odpowiedzi zostały wymienione mniej niż 5 osób

b) brak odpowiedzi lub odpowiedź „nie wiem” - 52 

3. Czy wiesz gdzie przed wojną znajdowała się synagoga w Biłgoraju? 

a) tak – 23 

Napisz proszę, w którym miejscu – ilość osób, które podały prawidłowy opis – 5 

b) nie – 120 

c) brak zaznaczenia – 3 

4. Czy wiesz gdzie obecnie mieści się cmentarz żydowski w Biłgoraju? 

a) tak – 70 

Napisz proszę gdzie – ilość osób, które podały prawidłową odpowiedź – 55 

b) Nie – 74 

c) brak zaznaczenia – 2 



5. Czy wiesz jak nazywa się laureat literackiej nagrody Nobla związany z Biłgorajem?

a) tak – 64 

Napisz proszę kto to był – ilość osób, które podały prawidłową odpowiedź – 59 

b) nie – 79 

c) brak zaznaczenia – 3 

6. Czy wiesz kim jest osoba odznaczona medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”? 

a) tak – 36 

Napisz proszę kto – ilość osób, które podały prawidłowy opis – 30 

b) nie – 104 

c) brak zaznaczenia – 6 

7. Czy znasz nazwiska osób pochodzących z Biłgoraja odznaczonych medalem „Sprawiedliwy 

wśród Narodów Świata”?

a) tak – 8 

Napisz proszę, nazwisko tych osób – ilość osób, które podały prawidłową odpowiedź - 1

b) nie – 132 

c) brak zaznaczenia – 6 

8. Czy uczestniczyłeś/uczestniczyłaś w jakimś projekcie/spotkaniu/wydarzeniu poświęconym 

społeczności żydowskiej w Biłgoraju? 

a) tak – 15

Napisz proszę jakie to było wydarzenie – najwięcej osób podało wydarzenia: Śladami Singera (5 

osób) i Dni Singera (4 osoby)

b) nie – 128 

c) brak zaznaczenia – 3 

9. Czy uważasz, że powinnaś/powinieneś uczyć się w szkole o żydowskiej społeczności 

Biłgoraja? 

a) tak – 55 

Napisz proszę dlaczego – najwięcej osób wskazało następujące uzasadnienia: trzeba poznać 

historię ludzi, którzy mieszkali w mieście, gdzie mieszkamy lub się uczymy (14 osób), bo są 

częścią historii (7 osób), aby lepiej poznać ich kulturę (7 osób), jest to historia lokalna (7 osób) 

b) nie – 87 

Napisz proszę dlaczego – najwięcej osób wskazało następujące uzasadnienia: nie interesuje mnie 

to (26 osób), nie uważam, żeby było mi to potrzebne (7 osób), są ważniejsze przedmioty do 

nauki (5 osób)



c) brak zaznaczenia – 4 

10. Czy uważasz, że w Biłgoraju powinny być upamiętniane wydarzenia związane z historią 

biłgorajskich Żydów?

a) tak – 87 

Napisz proszę dlaczego – najwięcej osób wskazało następujące uzasadnienia: ponieważ są 

częścią historii miasta (19 osób), żeby pokazać, że Żydzi tworzyli kulturę tego miasta (4 osoby), 

Żydzi to część społeczeństwa, do którego należy każdy z nas (3 osoby) 

b) nie – 56 

Napisz proszę dlaczego – najwięcej osób wskazało następujące uzasadnienia: nie ma takiej 

potrzeby (8 osób), w Biłgoraju nie ma wielu Żydów (5 osób), nie interesuje mnie to (4 osoby) 

c) brak zaznaczenia – 3 


