Muzeum Stutthof

Sztutowo,01.02.2008

ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo
Tel: (55)247-83-53, (55)247-83-58
Fax: (55) 247-83-58
e-mail: stutthof@stutthof.pl
ANKIETA ADRESOWANA DO ŚRODOWISKA B. WIĘŹNIÓW OBOZU I PODOBOZÓW KL STUTTHOF ORAZ DO ICH
RODZIN/ SPADKOBIERCÓW
dotyczy: pamiątek obozowych
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Szanowni Państwo!

Uzyskane dane od Państwa są dla nas bardzo ważne; będą wykorzystane tylko
przez
Muzeum Stutthof.
Przed przystąpieniem do udzielenia odpowiedzi prosimy najpierw przeczytać
całą

ankietę,

odpowiedzi.

aby

Możliwe

zorientować
jest

się

wybranie

we
kilku

wszystkich
odpowiedzi

możliwościach
na

dane

udzielenia

pytanie.

Wybrać

należy odpowiedź poprzez zaznaczenia krzyżykiem odpowiedniego kwadracika.
Wypełnioną ankietę prosimy odesłać w załączonej kopercie. W ankiecie pod
słowem „pamiątki obozowe” należy rozumieć całą materialną spuściznę obozową, w
tym dokumenty.
Bardzo dziękujemy za poświecenie czasu na wypełnienie ankiety!
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METRYCZKA DLA WYPEŁNIAJĄCEGO ANKIETĘ:

JAKO B. WIĘZIEŃ KL STUTTHOF I/ LUB JEGO PODOBOZÓW
Nazwisko i imię (w obozie)
Nazwisko i imię (po wojnie)
Pseudonimy
Używane nazwiska fałszywe
Data i miejsce urodzenia
Data i miejsce aresztowania
Pobyt w więzieniach, gettach, obozach
Numer obozowy w KL STUTTHOF
Data zwolnienia z obozu(jeśli dotyczy)
Kiedy i gdzie wyzwolony
Adres/ telefon kontaktowy

Uwagi
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JAKO OSOBA SPOKREWNIONA/SPADKOBIERCA B.WIĘŹNIA KL STUTTHOF I/ LUB JEGO PODOBOZÓW
Własne nazwisko i imię
Stopień pokrewieństwa
Adres/ telefon kontaktowy:

Dane dotyczące b.więźnia:
Nazwisko i imię (w obozie)
Nazwisko i imię (po wojnie)
Pseudonimy
Używane nazwiska fałszywe
Data i miejsce urodzenia
Data i miejsce aresztowania
Pobyt w więzieniach, gettach, obozach
Numer obozowy w KL STUTTHOF
Data zwolnienia z obozu (jeśli dotyczy)
Kiedy i gdzie wyzwolony
Data śmierci (jeśli dotyczy)
Miejsce śmierci (jeśli dotyczy)
Uwagi
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I)

Posiadam:

I.1

własne pamiątki obozowe z KL Stutthof i/ lub jego podobozów.

I.2

własne pamiątki z innych obozów koncentracyjnych.

I.3

pamiątki po więźniu/więźniarce z z KL Stutthof i/ lub jego podobozów.

I.4

pamiątki po więźniu/więźniarce z innych obozów koncentracyjnych.

I.5

nie dotyczy → przejdź do punktu III.

II) Zamierzam:
II.1

przekazać pamiątki obozowe Muzeum Stutthof.

II.2

przekazać pamiątki obozowe innym instytucjom.

(jakim?)................................................................................................
.......................................................................................................
II.3

przekazać pamiątki obozowe rodzinie/ spadkobiercom/znajomym

(prosimy podać imię i nazwisko oraz kontakt z daną osobą)
........................................................................................................
........................................................................................................
Jeśli tak - proszę podać kiedy?:......................
II.4

nie dotyczy → przejdź do punktu III.
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III) Nie posiadam już pamiątek obozowych, gdyż:
III.1
A
B
C

Własne pamiątki obozowe z KL Stutthof i/ lub jego podobozów przekazałem:
Muzeum Stutthof.
innym instytucjom:(nazwa)......................................................................
rodzinie/spadkobiercom/ znajomym (stopień pokrewieństwa, imię, nazwisko,

kontakt)..........................................................................................
D

inne, jakie?...................................................................................
Jeśli tak - proszę podać, kiedy to było?:......................

III.2

Własne pamiątki z innych obozów przekazałem:

A

Muzeum Stutthof.

B

innym instytucjom:(nazwa)......................................................................

C

rodzinie/spadkobiercom/ znajomym (stopień pokrewieństwa, imię, nazwisko,

kontakt)..........................................................................................
D inne, jakie?...................................................................................
Jeśli tak proszę -

podać, kiedy to było?:...........................................
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III.3

Pamiątki po

więźniach z KL Stutthof lub jego podobozów przekazałem:

A

Muzeum Stutthof.

B

innym instytucjom:(nazwa)......................................................................

C

rodzinie/spadkobiercom/ znajomym (stopień pokrewieństwa, imię, nazwisko,

kontakt)........................................................................................
D

inne, jakie?...................................................................................
Jeśli tak - proszę podać, kiedy to było?:.........................................

III.4

Pamiątki po innych więźniach z innych obozów przekazałem:

A

Muzeum Stutthof.

B

innym instytucjom:(nazwa)......................................................................

C

rodzinie/spadkobiercom/ znajomym (stopień pokrewieństwa, imię, nazwisko,

kontakt)........................................................................................
D

inne, jakie?..................................................................................
Jeśli tak – proszę podać, kiedy to było?:.....................
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IV)

Pamiątki poobozowe, jakie posiadam/posiadałem, można zaliczyć do grupy:
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KATEGORIA PAMIĄTEK

E
M

Tekstylia (pasiaki i ubrania cywilne, więźniarskie numery obozowe)
Obuwie
Przedmioty przywiezione przez więźniów do obozu
Przedmioty związane z funkcjonowaniem obozu/pracą
Spisane modlitwy
Przedmioty kultu religijnego (poza modlitwami)
Wiersze obozowe
Kartki świąteczne
Portret obozowy własny
Portret obozowy innego więźnia
Rysunki obozowe
Inne przedmioty sztuki obozowej
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Listy z obozu
Listy do obozu
Grypsy obozowe
Dokumenty obozowe
Inne,
jakie?..............................................................................
....................................................................................
......
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