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Wstęp do inwentarza zespołu (zbioru)

I. Dzieje twórcy zespołu (zbioru)
Klasyfikacja aktotwórcy: stowarzyszenia i związki - kombatanckie
Związek Sybiraków powstał w 1928 roku. Jego głównym celem było i jest kultywowanie pamięci o
Zesłańcach. W 1921 roku powstał Niezależny Akademicki Związek Sybiraków zrzeszający część byłych
żołnierzy V Dywizji oraz akademicką młodzież z syberyjskim rodowodem. Związek ten prowadził szeroko
zakrojoną akcję samopomocową, pielęgnował tradycję polskiego Sybiru i stanowił zaczątek późniejszej
organizacji o charakterze ogólnokrajowym. W roku 1926 niezależnie już od Niezależnego Akademickiego
Związku Sybiraków istniejącego w Warszawie powstało w Katowicach Zrzeszenie Sybiraków. Korzystając
tego wzorca zaczęły powstawać inne lokalne grupy Sybiraków. Środowisku zależało jednak na jak
największej integracji. W dniach 29-30 czerwca 1928 roku w obecności Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
prof. Ignacego Mościckiego, w gościnnych salach Politechniki Warszawskiej, odbył się I Zjazd Sybiraków, w
którym uczestniczyło około 2000 sybiraków. Założycielski Zjazd Związku Sybiraków (1928) wybrał
jednogłośnie Honorowym Członkiem Związku Józefa Piłsudskiego powierzając mu legitymację członkowską
nr 1.
Niestety okres prężnej działalności Związku przerwał wybuch II wojny światowej. Związek nie wznowił też
swojej działalności tuż po wojnie ani w czasach funkcjonowania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Reaktywowano go dopiero w 1988 roku.
II. Dzieje zespołu (zbioru)
Zbiór został utworzony w archiwum Związku Sybiraków Zarządu Głównego. Był tworzony od momentu
wznowienia działalności Związku w 1987 roku, oficjalnie od 1988 roku. Zasób narastał wraz z ilością
kwestionariuszy wypełnianych przez kolejnych członków ZS. Zbiór posiada status otwarty, ponieważ nadal
napływają do niego nowe materiały.

III. Charakterystyka archiwalna zespołu
1. Nazwy zespołu:
Nazwa główna: Kwestionariusze Członków Związku Sybiraków
Nazwy twórcy: Związek Sybiraków Zarząd Główny
2. Daty skrajne: 1939-1959, 1987-2018
3. Rozmiar zespołu:

Ogółem j.a. 30000
Dokumentacja w postaci tradycyjnej: 30000 j.a., 15.00 m.b.
Dokumentacja w postaci elektronicznej: 0 j.a., 0 dokumentów, 0 spraw, 0 klas, 0 plików, 0.00 MB

4. Rodzaje i postacie dokumentacji:

5. Forma zewnętrzna i stan fizyczny: luźne; dobry
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6. Języki: polski, rosyjski, angielski, niemiecki, łaciński

7. Pomoce archiwalne:

8. Informacja o mikrofilmowaniu:
Całkowicie zmikrofilmowane - 0 j.a.
Częściowo zmikrofilmowane - 0 j.a.
9. Informacja o digitalizacji:
Całkowicie zdigitalizowane - 0 j.a.
Częściowo zdigitalizowane - 0 j.a.

10. Dostępność:
Udostępniany w całości.

11. Status zespołu: Otwarty

12. Informacje o częściach zespołu lub zbioru, przechowywanych poza archiwum:
Nie dotyczy

IV. Zawartość zespołu
Zbiór powstał w archiwum Związku Sybiraków Zarządu Głównego. Składa się z ok. 100 tys.
kwestionariuszy(w pierwszym etapie prac zinwentaryzowano ich 30 tys.). Kwestionariusze i dokumenty,
które tworzą zbiór, opisują losy deportowanych. Są one niezwykle ważnym źródłem informacji na temat
losów Polaków deportowanych w głąb ZSRR. Zawierają następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia,
miejsce zamieszkania przed deportacją, zawód wykonywany przed deportacją oraz zawody rodziców,
miejsce więzienia, zesłania i daty pobytu, miejscowości, w których dana osoba przebywała na zesłaniu,
wypis obywateli polskich, z którymi osoba wypełniająca kwestionariusz przebywała na zesłaniu. Dodatkowo
kwestionariusze często zawierają informacje o okolicznościach aresztowania, deportacji lub pobytu na
zesłaniu.
V. Metody opracowania
Prace nad zbiorem podzielono na 4 etapy:
1. Studia wstępne – rozpoznanie materiałów archiwalnych gromadzonych przez Związek Sybiraków od 1988
roku. W celu właściwego ich rozpoznania zapoznano się z dostępną literaturą dotyczącą zarówno
działalności Związku, jak i historii deportacji i losów Polaków zesłanych w głąb ZSRR.
2. Segregacja, systematyzacja akt i formowanie jednostek archiwalnych – materiały zostały opracowane
zgodnie z metodyką archiwalną. Wszystkie materiały zostały przyporządkowane do właściwych kategorii. W
ramach prac nad formowaniem jednostek archiwalnych dokumenty zostały ułożone zgodnie z przyjętym
kryterium tematycznym oraz
chronologicznym.
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3. Inwentaryzacja akt – polegająca na przeniesieniu i uszczegółowieniu opisów każdej jednostki archiwalnej
w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSA) – opisy poszczególnych j.a. wprowadzono do bazy archiwalnej OSA
zgodnej z międzynarodowymi standardami archiwalnymi: ISAD(G), ISDIAH oraz ISAAR(CPF). Wszystkie
jednostki archiwalne opisano również w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej.
4. Konserwacja zachowawcza – w celu zapewnienia właściwego przechowywania dokumentów zostały one
przepakowane do teczek archiwizacyjnych posiadających odpowiednie atesty.
VI. Bibliografia

Czasopisma ”Sybirak” oraz ”Zesłaniec”
D. Rogut, W.. Śleszyński (red.), ”GUŁag. Struktury – Kadry – Więźniowie”, Białystok 2018
Klukowski Bogdan (red.), ”My deportowani”, Warszawa 1989
Wilczewski Waldemar Franciszek (red.), ”Deportacje obywateli polskich do ZSRS w latach 1940-1941”,
Białystok 2010
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Układ zespołu

1. Oddział Białystok
Daty skrajne: 1939-2018
Liczba j.a.:

3394

2. Oddział Bielsko-Biała
Daty skrajne: 1939-2018
Liczba j.a.:

559

3. Oddział Bydgoszcz
Daty skrajne: 1939-2018
Liczba j.a.:

1660

4. Oddział Gorzów Wielkopolski
Daty skrajne: 1939-2018
Liczba j.a.:

4017

5. Oddział Jelenia Góra
Daty skrajne: 1939-2018
Liczba j.a.:

4663

6. Oddział Gdańsk
Daty skrajne: 1939-2018
Liczba j.a.:

2462

7. Oddział Biała Podlaska
Daty skrajne: 1939-2018
Liczba j.a.:

523

8. Oddział Elbląg
Daty skrajne: 1939-2018
Liczba j.a.:

1202

9. Oddział Chełm
Daty skrajne: 1939-2018
Liczba j.a.:

355

10. Oddział Ciechanów
Daty skrajne: 1939-2018
Liczba j.a.:

50
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10 Oddział Ciechanów
3 Spis jednostek
1

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Anacki Aleksander
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumenty poświadczające pobyt jego lub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

2

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Anuszkiewicz Stefan
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumenty poświadczające pobyt jego lub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/9; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

3

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Augustyniak Wiktoria z domu Daminska
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumenty poświadczające pobyt jego lub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/6; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

4

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Białaś Zbigniew
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumenty poświadczające pobyt jego lub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/8; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak
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A — dokumentacja aktowa

tradycyjna
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1939-1959, 19872018

Boguszewska Maria z domu Koc
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

6

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Bronowski Stanisław
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/6; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

7

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Chilińska Maria z domu Niezgoda
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

8

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Chmielewska Zofia z domu Jaguszewska
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 1/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

9

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Chmieliński Marcin Stanisław
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

10

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Curkowska Antonina
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak
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A — dokumentacja aktowa

tradycyjna
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1939-1959, 19872018

Dąbkiewicz Stefan
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

12

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Dąbrowski Władysław
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/4; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

13

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Dietrich Antoni
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: angielski, polski; Udostępniona: tak

14

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Domańska Halina z domu Szóstek
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/11; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

15

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Dorobiński Henryk
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 3/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

16

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Dworecki Stanisław
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak
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A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

s. 3151/5009

1939-1959, 19872018

Dymecki Zbigniew
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 2/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

18

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Dziatlik Józef
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 1/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

19

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Dzikowski Stefan
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 1/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

20

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Fedyna Eugeniusz
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 1/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

21

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Fordubińska Leokadia z domu Chołodowicz
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/6; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

22

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Fordubiński Mieczysław
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 1/1; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak
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A — dokumentacja aktowa

tradycyjna
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1939-1959, 19872018

Grabowska Anna
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

24

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Jagielak Remigiusz
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

25

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Jakubowski Wacław
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 1/1; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

26

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Jankowski Czesław
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

27

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Jarosz Jan Janusz
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

28

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Kałwa Wacław
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak
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A — dokumentacja aktowa

tradycyjna
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1939-1959, 19872018

Karpińska Władysława
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/6; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

30

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Kielak Czesława
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

31

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Gawlik Włodzimierz
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/3; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

32

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Gołębiewski Jan
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

33

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Kołodziejski Anastazy
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 1/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

34

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Komor Józefa z domu Kaczor
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/7; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

Elektroniczny inwentarz archiwalny zespołu 427/1/0 – Kwestionariusze Członków Związku...

35

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

s. 3154/5009

1939-1959, 19872018

Konstantynowicz Piotr
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/4; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

36

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Kornatowska Celina z domu Lebiecka
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/6; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

37

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Kotkowska Adelajda z domu Świątkowska
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 2/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

38

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Kowalczyk Władysław
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 1/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

39

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Król Marian
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 1/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

40

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Kucińska Leonarda z domu Kozłowska
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/6; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

Elektroniczny inwentarz archiwalny zespołu 427/1/0 – Kwestionariusze Członków Związku...

41

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

s. 3155/5009

1939-1959, 19872018

Kulas Anna
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 5/4; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

42

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Kwieciński Henryk z domu Sołtykowska
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, maszynopis, rękopis; ss./kk.: 2/3; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

43

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Laszczuk Franciszka z domu Piotrowska
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 4/6; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

44

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Lewandowska Apolonia Filomena z domu Molińska
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/4; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

45

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Lipniewicz Weronika z domu Pietkiewicz
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/5; stan: dobry; Języki: polski, rosyjski; Udostępniona: tak

46

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Lisiecka Jadwiga z domu Ptaszkiewicz
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 1/1; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

Elektroniczny inwentarz archiwalny zespołu 427/1/0 – Kwestionariusze Członków Związku...

47

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

s. 3156/5009

1939-1959, 19872018

Łukasik Stanisław
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

48

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Markowska Filomena z domu Lebiecka
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/9; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

49

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Murza-Murzicz Wiesław
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 3/6; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

50

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Nadolski Ludomir
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; kserokopia, rękopis; ss./kk.: 1/2; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

11 Oddział Częstochowa
Inwentarz zawiera ogółem: 30000 opisów jednostek archiwalnych oraz 0 vacatów jednostek.
1939-1959, 19872018
Skontrolował: Waldemar Michałowski, Agnieszka Munik (podpisane kwalifikowanym podpisem
Adamowicz
Czesław
elektronicznym)
1
A — dokumentacja
aktowa
Inwentarz sporządzono
2020-12-30.

tradycyjna

jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny
na zesłaniu
Zatwierdził:
(podpisane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

luzy; rękopis; ss./kk.: 4/9; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

2

A — dokumentacja aktowa

tradycyjna

1939-1959, 19872018

Adamowicz Wiktor
jednostka archiwalna zawiera kwestionariusz członka Związku Sybiraków oraz dokumnety poświadczające podyt jego jub jego
rodziny na zesłaniu
luzy; rękopis; ss./kk.: 4/5; stan: dobry; Języki: polski; Udostępniona: tak

