
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Kleszczewo i jej okolic, 
w związku z przygotowywanym wydawnictwem historycznym załączamy 

ankietę na temat
UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW ZIEMI KLESZCZEWSKIEJ w:

- II wojnie światowej 1939 - 1945 
Kampanii Wrześniowej, Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i Wschodzie, ruchu oporu w
kraju  i  za  granicą  oraz  jeńców  wojennych,  więźniów  obozów  koncentracyjnych,  osób
represjonowanych  przez  okupacyjne  władze  niemieckie  i  radzieckie  -  osób  wysiedlonych  i
robotników przymusowych, osób ratujących innych ludzi, ofiar wojny.

- Wojnie polsko-bolszewickiej 1919 -1921 

- Powstaniach Śląskich 1919 - 1921

- Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919

- I wojnie światowej 1914 - 1918 

- Wcześniejszej służby w armiach zaborczych - pruskiej, rosyjskiej, austriackiej.

- Powstaniu Styczniowym 1863 r. oraz Powstaniu Listopadowym 1831 r. 

- Innej działalności na rzecz wolności.

NAZWISKO I IMIĘ ( zgłaszanej osoby):……………………………………………………………………………………...

DATA I MIEJSCE URODZENIA: ....………………………………………………………………………………………........

IMIONA RODZICÓW: ...................................................................................................................

MIEJSCA I OKRESY ZAMIESZKANIA: ………………………………………………………………………………….........

…...................................................................................................................................................

SŁUŻBA WOJSKOWA I UDZIAŁ W WOJNACH - data - okres służby, nazwy formacji wojskowych,
stopień  wojskowy,  miejsca  służby   lub  walk  ,  nadane  odznaczenia,   inne  informacje:
……………………………………………………………………………………………………………………..……....................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….



POBYT W WIĘZIENIACH I OBOZACH  - data - okres uwięzienia, miejsce, nazwa więzienia lub 
obozu, inne informacje:  ...............................................................……....................…………………

..................................................................................................................................................

DZIAŁALNOŚĆ KONSPIRACYJNA - data - okres, inne informacje: ..............................................

....................................................................................................................................................

REPRESJE I PRZEŚLADOWANIA - data - okres, inne informacje ..................................................

................................................................................................................................................... 

INNA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WOLNOŚCI - data - okres, inne informacje ...............................

....................................................................................................................................................

ZACHOWANA DOKUMENTACJA - fotografie, dokumenty, listy, pamiętniki i relacje, inne  ........

.....................................................................................................................................................

UDZIELAJĄCY INFORMACJĘ: 

Nazwisko i imię , stopień pokrewieństwa…………………………………………………………………....…………

Adres - kontaktowy – pocztowy, email, telefon  ......…..................................…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aby biogram dotyczący opisanej w ankiecie osoby został zawarty 
w przygotowywanym opracowaniu, 

DO DNIA 30.06.2019 r.

WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ PROSIMY DOSTARCZYĆ DO 
Sekretariatu Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4

LUB PRZESŁAĆ NA ADRES
Zarząd TPPW 1918-1919 Koło Kleszczewo

Halina Kowalewska
ul. Sportowa 19, 63-004 TULCE

LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES 
hkowalewska2@wp.pl

tppw.kleszczewo@wp.pl

      Z wyrazami szacunku i podziękowaniami dla wszystkich, którzy przyczyniają się
      do  uwiecznienia pamięci bohaterów Ziemi Kleszczewskiej. 

                                                                           Zarząd TPPW 1918-1919 Koło Kleszczewo


