
ANKIETA: OCEŃ „ASPEKT POLSKI”  
 
Szanowni Czytelnicy, 
przygotowaliśmy dla Was ankietę, by poznać Wasze zdanie o „Aspekcie Polskim”. Chcemy dowiedzieć się, 
czy artykuły i spotkania otwarte, które dla Was przygotowujemy spełniają Wasze oczekiwania. Chcemy 
wiedzieć, czy jesteśmy Wam potrzebni. 
 Ankieta jest anonimowa, prosimy tylko o kilka podstawowych informacji. Jeśli ktoś chce nam 
jednak podać swoje dane, może to zrobić. Nie zostaną one użyte w żadnym innym celu.  

Prosimy też o napisanie szerszej opinii na temat naszego miesięcznika i spotkań otwartych. 
Osobom, które napiszą najciekawsze wypowiedzi i podadzą dane adresowe, wyślemy drobne upominki. 
Będziemy wdzięczni za każdą przesłaną do nas ankietę, pomoże nam to ulepszyć „Aspekt Polski”. 
 
Czytam „Aspekt Polski” lub uczestniczę w spotkaniach otwartych: 
 

 regularnie  czasami  bardzo rzadko  
 

 
Jaka tematyka artykułów w Aspekcie Polskim i wykładów interesuje Panią/ Pana najbardziej? (można 
zaznaczyć kilka odpowiedzi) 
 

 historyczne  kulturalne  religijne 
      

 polityczne i społeczne  inne  czytam wszystkie artykuły 
      

 
Jakie jest Pani/ Pana zdanie na temat tekstów zamieszczanych w „Aspekcie Polskim”? 
 

 poszerzają moją wiedzę historyczną  pogłębiają moją wiedzę religijną  
    

 budzą we mnie uczucia patriotyczne  zachęcają do udziału w życiu kulturalnym, 
politycznym lub społecznym   

 zachęcają do aktywności obywatelskiej   
    

 
Do jakiej aktywności zachęcił Panią/ Pana „Aspekt Polski” poprzez teksty lub spotkania otwarte? 
 

 aktywność kulturalna: przeczytana książka, obejrzany film, wystawa, przedstawienie teatralne, 
widowisko 
 

proszę podać przykłady ...................................................................................................................... 
 

 

 działalność społeczna: praca w stowarzyszeniu, udział w wyborach, konsultacjach społecznych, 
spotkaniach organizowanych przez władze, manifestacjach, obchody świąt narodowych 
 
proszę podać przykłady ....................................................................................................................... 

 

 

 Udział w wydarzeniach religijnych 
 
proszę podać przykłady ...................................................................................................................... 

 

 

 
 



Proszę podać kilka informacji o sobie 
 
Wiek 
 

 do 25 lat  25-40 lat  41-65 lat               powyżej 65 lat 
        

 
Miejsce zamieszkania:  
 

 wieś  miasto do 20 tys.  miasto od 21-100 tys.  miasto powyżej 100 tys. 

 
 
Moja opinia o „Aspekcie Polskim”  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Chcę podać dane osobowe: 
 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu przeprowadzenia tej ankiety. Nie będą gromadzone i przetwarzane  
w innym celu bez wyraźnej zgody właściciela. 

 
Ankietę proszę wysłać pocztą na adres: Redakcja „Aspektu Polskiego” skr. poczt. 22, 90-955 Łódź 8 lub 
wrzucić do skrzynki pocztowej w siedzibie redakcji (ul. Próchnika 1 p. 300) 
 

 


