Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie
Adam Mickiewicz

SYBIRACKIE LOSY
Szanowni Państwo!
Na Państwa ręce składamy pomocniczą ankietę do rozmów o sybirackich losach. Razem możemy zachować
pamięć o naszych bliskich, których spotkało wygnanie i wysiedlenie. Najstarsze pokolenie, które musiało
uciekać ze swojego domu, zasługuje na zachowanie pamięci o swoich losach. Przygotowaliśmy ankietę, dzięki
której łatwiej będzie Państwu otworzyć nowy rozdział w Państwa relacji ze Świadkiem Historii. Ocalenie
wspomnień i wiedzy o sybirackich i wojennych losach to nasz hołd zarówno wobec ofiar tych tragicznych
wydarzeń, jak też wobec kolejnych pokoleń.
Jeżeli Państwa zdaniem powinny pojawić się tu jeszcze jakieś pytania lub chcielibyście Państwo podzielić się
z nami oraz z użytkownikami serwisu Sybirak.pl swoimi wrażeniami z wywiadu, kontaktu z Sybirakami bądź na
inny temat – czekamy na Państwa wiadomości pod adresem: kontakt@sybirak.pl, tel. 85 732 37 70 lub
Fundacja Polska Pomoc, ul. Świętojańska 24 lok. 2, 15-277 Białystok.
Zebrane materiały mogą Państwo przesłać:
- mailem na adres: kontakt@sybirak.pl
- większą ilość materiałów, np. nagranie wideo, za pomocą serwisu www.wetransfer.com lub podobnego
serwisu na adres: kontakt@sybirak.pl
- na papierze, płycie CD, DVD lub pendrive na adres: Fundacja Polska Pomoc, ul. Świętojańska 24 lok. 2,
15-277 Białystok.
Dziękujemy!
Fundacja Polska Pomoc i zespół www.sybirak.pl

METRYCZKA WYWIADU
Data i miejsce wywiadu
Imię i nazwisko uczestnika wywiadu
Miejsce urodzenia (miejscowość, rejon, gmina, obwód) Data urodzenia

RODZINA I BLISCY
Miejsce obecnego zamieszkania
Miejsce zamieszkania przed deportacją (miejscowość,
rejon, gmina, obwód)
Wyznanie przed deportacją

Wyznanie po deportacji

Ilu członków najbliższej rodziny było przed deportacją?
Czym zajmowali się najbliżsi? Rodzice, rodzeństwo
(zawód, edukacja)
Czy wszyscy wrócili?

Kto zmarł i gdzie?

Czy ktoś zaginął? W jaki sposób?
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WYWÓZKA, PRZESIEDLENIE
Czy ktoś z bliskich nie został wywieziony?
Co zostało w miejscu, z którego Was zabrano?
Kiedy Panią/Pana wywieziono?
W jaki sposób?
Jak dowiedział/a się Pan/i o deportacji? Czy ktoś
przyszedł? Co mówił?
Co robił/a Pan/i i najbliżsi po tym, gdy się dowiedzieli,
że mają wyjechać?
Jak wyglądała droga (trasa, miejsca, zdarzenia, obwód,
okoliczności)
Czy wiedział/a Pan/i, dokąd jedziecie i co się z Wami
stanie?

PRZEDMIOTY, DOKUMENTY
Co zabraliście ze sobą? Jak to schowaliście?
Czy ktoś zabronił Wam coś zabrać? Co to było?
Czy zabraliście dokumenty, zdjęcia?
Czy zabraliście przedmioty związane z wiarą?
Czy jakikolwiek z tych przedmiotów wrócił razem
z Panem/Panią? Czy istnieje nadal i może go Pan/i
pokazać? Czy są listy lub dokumenty? (Czy można
sfotografować?)

ŻYCIE W NOWYM MIEJSCU
Co Wam powiedziano po przyjeździe?
Gdzie Pan/i mieszkał/a? Z kim i w jakich warunkach?
Jak wyglądał typowy dzień?
Kogo zastaliście na miejscu? (skąd pochodzili, czym się
zajmowali, w jaki sposób się porozumiewaliście)
Kto tam rządził lub był do tego uprawniony?
Czy pozwalano Wam zachować swoje obyczaje?
(modlitwa, święta, język itp.) W jakim zakresie?
Kto Wam towarzyszył na co dzień? Skąd pochodzili ci
ludzie? Ile to było osób/rodzin?
Czy mieliście miejsce do modlitwy? Kaplicę, kościół?
Jak to wyglądało?
Czy w nowym miejscu spotykały Was szykany
i przemoc? Kiedy i w jakich sytuacjach?
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Czy mogliście mówić po polsku? Jeśli tak, to czy
wszędzie?
Czy wysyłaliście i dostawaliście listy? Skąd?
Czy ktoś tworzył lub śpiewał piosenki o Waszym losie do
znanych Wam melodii? Jakie?
Czy działała polska lub inna edukacja lub jakieś życie
kulturalne? W jakiej postaci?
Głód - czy był? Czym był?
Czy Pan/i lub bliskie osoby stawiały opór lub brały
udział w tajnych działaniach, np. wojskowych, edukacji?
Za czym najbardziej tęsknił/a Pan/i i Pana/Pani bliscy?

POWRÓT
Jak się dowiedzieliście, że możecie wrócić?
Kiedy i w jaki sposób wróciliście?
Czy ktoś został i nie wrócił? Kto i dlaczego?
Co najbardziej Pan/i pamięta z tamtego miejsca
i z tamtego czasu?
Dokąd Pan/i trafił/a, gdy można było opuścić miejsce
zesłania?
Jak wówczas wyglądała podróż?
Czy opowiadał/a Pan/i komuś po wojnie o swoich
losach? Jeśli tak, to komu?
Jeśli nie, to dlaczego i jak długo Pan/i nie opowiadał/a?
Czy wiedział/a Pan/i, dokąd może stamtąd wyjechać?
Skąd Pan/i wiedział/a?
Czy był/a Pan/i w swoim rodzinnym domu
i miejscowości po powrocie z zesłania? Dlaczego?
Czy Pan/i tego żałuje?
Co było najtrudniejsze po powrocie?
Z kim Pan/i wrócił/a?
Czy po wojnie był/a Pan/i w miejscu, do którego
Pana/Panią zesłano i dlaczego? Czy chciał(a)by Pan/i?
Co może Pan/i powiedzieć młodym ludziom, którzy nie
znają Pana/Pani historii i historii innych Sybiraków?
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Oświadczenie Świadka Historii o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi
Prosimy o wyrażenie zgody na korzystanie z udostępnionych przez Państwa informacji i materiałów, abyśmy
mogli opracować informacje zgodnie z Państwa wolą:

1. Ja, (imię i nazwisko)................................................................................................................................………,
wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku i mojej wypowiedzi w formie tekstowej, nagrań
audio/wideo lub ich fragmentów i udostępnionych przeze mnie zdjęć przez Fundację Polska Pomoc,
ul. Świętojańska 24 lok. 2, 15-277 Białystok (administratora danych osobowych), a także wykorzystanie moich
danych osobowych na potrzeby stworzonego i prowadzonego przez nią Polskiego Portalu Ochrony
Dziedzictwa i Pamięci Narodowej Sybirak.pl oraz działań statutowych Fundacji Polska Pomoc.
2. Wyrażam na rzecz Fundacji Polska Pomoc nieodwoływalną zgodę na wykorzystanie przez nią lub przez inne
osoby działające na zlecenie Fundacji Polska Pomoc mojego wizerunku i mojej wypowiedzi, o których mowa
w pkt. 1, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie
wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie,
także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach prowadzenia serwisu www.sybirak.pl,
materiałach służących popularyzacji działań w zakresie statutowej działalności prowadzonej przez Fundację
Polska Pomoc poprzez rozpowszechnianie w:
a) mediach elektronicznych, w tym na stronach internetowych;
b) broszurach, ulotkach, itp.;
c) prasie, radiu, telewizji;
d) nośnikach cyfrowych
nieodpłatnie i w czasie nieograniczonym.
3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi, o których mowa w pkt. 1, zgodnie z niniejszą Zgodą
nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
4. Fundacja Polska Pomoc może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku
i wypowiedzi, o których mowa w pkt. 1 na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji serwisu
www.sybirak.pl oraz działań merytorycznych w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego
w ramach swoich działań statutowych.

........…………….................…
Podpis
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