
CZY UDZIAŁ DZIECKA W POLOWANIU JEST TRAUMATYCZNY? 

ANKIETA BADAWCZA 

 

Ankieta dotyczy osób, które będąc dzieckiem uczestniczyły w polowaniu.  

Proszą w miejscu odpowiedzi - □ - wpisać znak X. 

 

Metryczka 

Płeć – kobieta □; mężczyzna □ 

Wiek – do 25 □; 26-50 □; 51-70 □; od 71 □ 

Miejsce zamieszkania – miasto powyżej 200 tys. □; 50-200 tys. □; 5-50 tys. □; poniżej 5 tys. □ 

Wykształcenie – podstawowe □, średnie □, wyższe □ 

 

Pytania ankietowe 

1. W jakim wieku uczestniczył(a) Pan/Pani pierwszy raz w polowaniu? 

□ nie pamiętam 

□ w przedszkolu 

□ szkole podstawowej 

□ później 

 

2. Co zadecydowało, że był(a) Pan/Pani na polowaniu? 

□ nie pamiętam 

□ moja ciekawość i chęć zobaczenia polowania 

□ decyzja rodziców (opiekunów), wbrew mojej woli 

□ przypadek  

 

3. Co odczuwał(a) Pan/Pani podczas pierwszego polowania? 

□ nie pamiętam 

□ pozytywne emocje i chęć ponownego udziału w polowaniu 

□ traumę i niechęć do kolejnego udziału w polowaniu 

□ wiele emocji pozytywnych i negatywnych 



 

4. W jakim stopniu obserwowanie upolowanego zwierzęcia pozostawiło w Pana/Pani 

osobowości traumatyczne doznanie? 

□ silny, trwały szok i bolesne wspomnienie 

□ początkowy szok zamienił się w ciekawość zjawiskiem 

□ jeszcze jedno nowe doświadczenie bez negatywnego odczynu emocjonalnego 

□ doświadczenie nie pozostawiło żadnego odczynu traumatyzującego 

 

5. Jak obecnie ocenia Pan/Pani swój udział jako dziecka w polowaniu?  

□ pozytywnie, to było ważne doświadczenie 

□ negatywnie, to traumatycznie uczucie, które wpłynęło na moją psychikę 

□ zarówno pozytywnie jak i negatywne 

□ nie mam zdania 

 

6. Jaka jest Pana/Pani opinia na temat udziału dzieci w polowaniu? 

□ jestem zwolennikiem udziału dzieci w polowaniu 

□ jestem przeciwnikiem udziału dzieci w polowaniu 

□ moja opinia nie jest jednoznaczna, a uwarunkowana wieloma czynnikami 

□ nie mam zdania 

 

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres e-mail: badanie.polowanie@gmail.com  

Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym. 

 

Prof. dr hab. inż. Dariusz J. Gwiazdowicz 

(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 
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