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MEMORIAŁ
General Marii Wittek

1

mailto:fapak@wp.pl
http://www.zawacka.pl


SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI —  ......................

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

.........................3  S b ^ s i ę

1/1. Relacja

I/2. Dokumenty (sensu stricto) dolyczące osoby relatora —

I/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora

II. Materiały uzupełniające relację \ /

lll/l -  Materiały dotyczące rodziny relatora —

III/2 -  Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. —

III/3 -  Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji (1939-1945) — - 

III/4 -  Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945 r. —— 

llł/5 -  inne . —*

IV. Korespondencja \J

V. Nazwiskowe karty informacyjne \J Ą

VI. Fotografie tccc\j^ —
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Weteran Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii 
Odznaka przypinana w klapie na wysokości butonierki

Imię i nazwisko: B:

t j /  $  jB y f p ir z  " / -i-L  CJc n  5  3 -

Kod pocztowy:..Ź L -lP A - '

Nr telefonu: ■ ^ L Ł -1 &.-----? ../ 6 ------------------------------------

e:mail---------------------------------- ---------------------------------

Data urodzenia: I  119'//?

, j  A '£■&&> 7 S X ^ n t ~  /<£<&■ .jbćH efrouzaj słu żb y/ jednostka -— — a1— ;— r-y ' ^J fo r y  i<ryr>:

«nr służbowy:----tSd£JjUdl-------- _ ----------------------—  .

Służba w okresie wojny: ^ / 19.^do 4*0 ! I  19.fr

Zamierzamy usprawnić naszą działalność i jednym ze sposobów tego jest wysłanie Panu/i 
informacji o ostatnich wydarzeniach dotyczących spraw kombatantów lub też w  celu uzyskania 
odpowiedzi od Pana/i. W tym celu chcielibyśmy dysponować waszymi danymi personalnymi 
przechowywanymi w komputerze. Stosownie z przepisami o ochronie danych osobowych, 
musimy zapytać czy wyraża Pan/i zgodę na to. Proszę zaznaczyć tak lub nie. Jeżeli tak, może 
Pan/i poprosić nas o udostępnienie szczegółów w  każdym czasie pisząc do Database. Room 
6108, Yeterans Agency,Norcross, Blackpool FY5 3WP.

TAK NIEr *— ---- -

Wniosek ten może być przesłany faksem do Veterans Agency, Norcross, Blackpool, FY 3WP. 
Telefon 01253 330561
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FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ
Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej

oraz W ojskow ej Służby Polek Toruń dn Ą-
87-100 Toruń, ul. Podmurna 93, tel. 0048 56 65 22 186 

e-mail: fapak@wp.pl; www.zawacka.pl 
NIP 956 16 25 127; REGON 870502736  

KRS 00000 41692 
Nr r-ku 821090 1506 0000 0000 5002 0244

Zwracam się do Pani w imieniu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej oraz 
Archiwum i Muzeum Pomorskiego AK w Toruniu. Fundacja zajmuje się 
gromadzeniem, opracowywaniem i popularyzowaniem materiałów 
archiwalnych dotyczących działalności AK na Pomorzu oraz Wojskowej Służby 
Polek. Pragnę Panią poinformować, że założyliśmy w naszym Archiwum Pani 
teczkę osobową na podstawie formularza dla kobiet służących w Wojsku 
Polskim pod dowództwem brytyjskim. Dane zostały nam nadesłane przez 
Ambasadę Brytyjską.

Zależy nam bardzo, aby materiałów dotyczących udziału kobiet w II wojnie 
światowej było w naszym archiwum jak najwięcej. Dlatego bardzo prosimy 
o wypełnienie i przysłanie nam relacji dotyczącej Pani służby wojskowej, której 
schemat przesyłamy. Prosimy również o wszelkie archiwalia związane z Pani 
służbą w wojsku jak: fotografie, dokumenty (mogą być kserokopie)np. 
legitymacje odznaczeń, zaświadczenia o awansie itp. Będziemy wdzięczni także 
za przysłanie nam wszelkich innych dokumentów dotyczących Pani życia jak 
np.: świadectwa szkolne, dyplomy, legitymacje zawodowe, związkowe, 
świadectwa pracy itp.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia i czekam na odpowiedź z nadzieją 
na współpracę

Anna Mikulska

dokumentaiistka Fundacji

Szanowna Pani!
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