
Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” został zainicjowany przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie jest realizowany przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Celem programu jest sporządzenie
imiennej bazy danych ofiar prześladowań niemieckich wobec obywateli polskich w latach 1939-1945.

CZĘŚĆ A: DANE OSOBOWE (dotyczy: zamordowanych, zabitych, poległych, represjonowanych, zaginionych)

Nazwisko:  inne pisownie nazwiska:

 inne używane nazwiska:

Imię 1: Imię 2:  pseudonimy:

Ojciec: imię

Matka:

    M

Miejsce urodzenia:

inne pisownie nazwiska:

Nazwisko panieńskie:

Data urodzenia: Płeć:    K

Narodowość: Obywatelstwo: Wyznanie:

Ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną:

Wykształcenie

Zawód [wyuczony]

Ostatnie miejsce pracy przed wojną:

Ostatni stopień wojskowy przed wojną:

Przynależność do organizacji politycznych, zawodowych itp.

Działalność społeczna

Data śmierci: Miejsce śmierci:

KWESTIONARIUSZ

Informacje i pomoc dot. wypełnienia kwestionariusza można uzyskać pod numerem telefonu (022) 695 99 77 (815-1615) oraz na www.straty.pl

Wypełniony  kwestionariusz prosimy odesłać na adres: Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa.



CZĘŚĆ B

data:

CZĘŚĆ C: OFIARY REPRESJI

Więźniowie obozów, gett, więzień, aresztów

*KL lub KZ – Konzentrationslager; **AEL – Arbeitserziehungslager
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data śmierci:

data śmierci:

data śmierci:

Żołnierze

Jeńcy wojenni

Uczestnicy konspiracji/partyzanci



Przesiedleni/wysiedleni

Praca przymusowa

Nieletnie ofiary wojny i okupacji
(do 18 lat, w tym ofiary germanizacji)
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Osoby skazane przez niemieckie sądy

NIETAK

Deportowani poza granice II RP
z osobą skierowaną do pracy przymusowej

Nazwisko: Imię:

data urodzenia:pokrewieństwo:

deportowany z (miejsce):

deportowany do (miejsce):

Praca niewolnicza w obozie koncentracyjnym

Ofiary egzekucji/pacyfikacji



  śmierć w wyniku działań wojennych

  ofiara mordu dokonanego nie przez władze okupacyjne

  Polacy, obywatele innych państw – zamordowani/represjonowani (także przed 1.IX.1939)

  osoby zmuszone do ukrywania się

               .......................................         ......................................
                  miejscowość i data     podpis

CZĘŚĆ D: DANE OSOBOWE ZGŁASZAJĄCEGO

Nazwisko: Imię:

Adres:

Telefon: Email:

Kim jest/była dla mnie osoba zgłaszana:
(np. dziadek, ojciec, znajomy)

Posiadane dokumenty/zdjęcia (dotyczące osoby zgłaszanej)

Dodatkowe ważne informacje dotyczące prześladowań:*

- 4 -

*uwaga: można dołączyć dodatkową kartkę

  Cywilne ofiary wojny i okupacji

  rozstrzelani

  ofiary germanizacji (powyżej 18 lat)


