
WNIOSEK O NADANIE KRZYŻA ZESŁAŃCÓW SYBIRU 
 (jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek) 

  
POLISH EXILES OF WW2 Inc. 

 

 
WINNIPEG, MANITOBA, CANADA 

 (miejscowość) 

 

Sygnatura 
  

 (data sporządzenia wniosku) 

2017 IV 15 

nr egz.  
(należy podać numer egzemplarza lub 
umieścić napis „egzemplarz pojedynczy”) 

należy wypełnić pismem drukowanym 
 
 

WNIOSEK o nadanie 

KRZYŻA ZESŁAŃCÓW SYBIRU 

nr rejestru 
..............   ......................../KZS 

nr pozycji w wykazie  
  

1. Nr PESEL       Nie dotyczy 
 

2. Nazwisko (należy wypełnić dużymi literami) 
MAKOWSKA 

3. Imiona (należy wypełnić dużymi literami) 
JANINA 

4. Imię ojca (należy wypełnić dużymi literami) 
JAN 

5. Imię i nazwisko rodowe matki (należy 

wypełnić dużymi literami) 
JULIA BARANOWSKA 

6. Data urodzenia 
       (rok)             (miesiąc)       (dzień) 

       1930          VIII    18 

7. Miejscowość urodzenia 
 

TARNOPOL, POLSKA 

8. Obywatelstwo 
 

KANADYJSKIE 

9. Miejsce zameldowania na pobyt stały 
KANADA 

 (województwo) 

 ONTARIO 

KINGSTON 
(miasto - dzielnica - gmina) 

K7M 1Z5 
(kod pocztowy  

PETERBOROUGH 
i miejscowość) 

CAMPBELL CRESCENT 
   (ulica) 

60 
  (nr domu) 

NIE DOTYCZY 
(nr mieszkania) 

10. Dokument tożsamości  
 

PASZPORT  
(nazwa dokumentu) 

TYPE P 
  (seria) 

SH815244 
   (numer) 

CITIZENSHIP AND 
IMMIGRATION CANADA 

(nazwa wystawcy dokumentu) 
11. Poprzednie nazwiska (rodowe, z poprzedniego małżeństwa, sprzed zmiany w trybie 
administracyjnym) 

BANAT 

12. Adnotacje Kancelarii Prezydenta RP 
 

nr ewidencji  
       

strona 1 / 2 

po wypełnieniu ZASTRZEŻONE 

 
 



Po wypełnieniu ZASTRZEŻONE 

  

nr egz.      

(należy podać numer egzemplarza  

lub umieścić napis „egzemplarz pojedynczy”) 

13. Uzasadnienie wniosku: (wielkość czcionki minimum 10 pkt.)  

 

 

 Matki notesik gdzie zapisywane szczegóły deportacji. 
 

 Dwa dokumenty z ZSRR. 
 

 Kopia stronę z listę archiwalną „Polska Walcząca” gdzie rodzina jest wpisana. 
 

 Skan paszportu i skan pravo jazdy kanadyjskie. 
 
 
 

 

14. Związek lub stowarzyszenie kombatanckie występujące z inicjatywą nadania Krzyża 

      Zesłańców Sybiru 

POLISH EXILES OF WW2, Inc. 

 

2017 IV 15 

  (data) 

  

 

(pieczęć) 

 

Krystyna Szypowska 

(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej  

do występowania w imieniu związku lub stowarzyszenia) 

15. Wnoszę o nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru 

 

  

  (data) 

 

 (pieczęć) 

 

 (podpis ministra) 

      

(liczba wykonanych egzemplarzy) 

 

nr ewidencji       
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po wypełnieniu ZASTRZEŻONE 

  

 

nazwisko osoby, która sporządziła wniosek name of person applying (relationship?) 

  

 


