Запитник для політв’язнів совєтських концентраційних таборів (УКДДЦ)
1. Особисті дані: ім’я і прізвище
Дата і місце народження
2. Розкажіть про себе і свою родину: хто були Ваші батьки?
Скільки Ви мали братів-сестер?
Яка була доля батьків, братів і сестер?
Як і де Ви провели дитинство?
Де Ви навчалися-студіювали?
3. Де Ви жили на передодні Другої світової війни (1939 р.)?
Розкажіть про Ваше життя і діяльність в той час.
4. До яких Ви належали організацій (молодечих, політичних, нпр. Пласт, ОУН?
5. Розкажіть про Ваші переживання в часі німецької окупації.
6. Де Ви були в час початку німецько-совєтської війни?
7. Чи були у Вашій околиці відділи УПА?
8. Де Ви були на початку другої большевицької окупації?
9. Коли і в яких обставинах Ви були арештовані?
10. Хто Вас допитував ів якій тюрмі Ви перебували?
11. Хто був з Вами в тій самій тюрмі?
12. Скільки Вас було в келії і якої національности були Ваші співжителі?
13. Як поводилися з Вами Емведисти? Якою мовою переводилися допити?
14. В яких тюрмах Ви перебували і як довго?
15. Чи відбувся суд? Який вирок Ви дістали? За якою статею Вас судили?
16. Чи перевозили Вас з одної тюрми до другої?
17. Коли Вас везли на етап, як довго тривала подорож? Опишіть подорож.
18. Яке було Ваше перше вражіння після прибуття до табору?
19. Скільки в’язнів приїхало з Вами і скільки прибуло пізніше?

20. Яке було Ваше число?
21. Опишіть день в таборі.(Яку працю Ви виконували? Які були умовини життя, харчі,
одяг?)
22. Які люди були в адміністрації, хто був сторожами, конвоями?
23. Чи були цікаві особи з Вами в таборі?
24. Якої національности були в’язні в таборі та яке було взаємовідношення між ними?
25. Чи були смертні випадки в таборі?
26. Чи доходили до Вас інформації зі зовні і якими дорогами?
27. Чи мали Ви контакт з рідними (пошта, відвідини)?
28. Як довідалися Ви про смерть Сталіна 1953 року? Чи Ви відчули зміни-полегші?
29. Коли Вас звільнено і як?
30. Яка була Ваша доля після звільнення?
31. Чи зазнали Ви переслідувань вже на волі?
32. Чи є Ви реабілітовані?

