Запитник політв’язнів німецьких концентраційних таборів (УКДДЦ)
1. Особисті дані
Як називаєтеся?
Де? Коли роджені?
Хто були батьки?
Скільки було у Вашій родині?
2. Де Ви були на передодні ІІ-ої Світової Війни?
3. Чи Ви були членом ОУН? Яке Ви там займали становище?
4. Де ви були як вибухла німецько-совєтська війна?
5. Де Ви були в часі проголошення акту 20-го червня?
6. Коли і в яких обставинах Ви були арештовані? Хто Вас допитував?
7. Чи відбувся суд?
8. В яких турмах Ви перебували і як довго?
9. Як поводилося з Вами члени ґестапо?
10. Скільки Вас було в келії і якої національности були Ваші співжителі?
11. Як перевозили Вас з одної тюрми до другої?
12. Чи виводили Вас поза мури на працю?
13. Як виглядало прохарчування в тюрмах?
14. Коли Вас вивезли до табору в Авшвіц і як Вас туди транспортували? Скільки осіб
було у вагоні і як довго Ви їхали?
15. Яке було Ваше перше враження після прибуття до табору?
16. Чи Ви тоді знали, що цей концентраційний табір собою уявляє та чи знали про
крематорії?
17. Які були Ваші думки про те, що Вас чекає?
18. Скільки українських в’язнів приїхало з Вами і скільки прибуло пізніше?
19. Чи Ви маєте витатуване число на руці?

20. Які люди були в адміністрації, хто були сторожами, бльоковими, капами і т.д.? Чи
знаєте їхні прізвища і національність?
21. Які значки Ви носили на Ваших таборових одностроях?
22. Чи українці жили в одному бараку чи були розкинені по цілому таборі?
23. Опишіть день в таборі. Яку працю Ви виконували?
24. Які були харчі? Чи була крадіж харчів?
25. Крім груп українських націоналістів, яких Ви земляків ще зустрічали в таборі?
Скільки могло бути українців в Авшвіці?
26. Яке було відношення поляків і інших національностей до українців?
27. У книжці Данського “Хочу жити”є згадка про приязне співжиття з в’язнямижидами. Чи Ви з тим згідні?
28. Скільки українців згинуло в таборі? Чи вбивали їх німці чи начальники інших
національностей? Чи Ви особисто були свідком убивств?
29. Чи була цілковита солідарність між українцями-в’язнями?
30. Які інформації доходили до Вас зі зовні, особливо про ситуацію в Україні і якими
дорогами? Що Ви думали про ситуацію на фронтах?
31. Чи були між українськими в’язнями вдалі чи невдалі спроби втечі?
32. Чи звільнили кого з українських в’язнів протягом Вашого перебування в таборах?
33. Чи був у Вас зв’язок з українськими жінками-в’язнями? Що знаєте про
українських жінок в таборі?
34. Коли Вас евакували з Авшвіц? Як? Хто були Вашими сторожами?
35. Розкажіть коротко про українців в Маттгавзен?
36. Розкажіть про обставини в таборі Ебензе та про українців в тому таборі?
37. Котрий період ув’язнення був для Вас найважчий?

