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Dokument 1 – Rok 1944, 7 maja. Akt zgonu (Sterbeurkunde) Janiny Cybulskiej, córki 

Franciszka i Anieli małżonków Cybulskich. Janina zginęła podczas nalotów, w schronie 

przeciwlotniczym w domu, w którym mieszkała, 7 maja 1944 roku o godzinie 1120 w 

Berlinie. Dokument ze zbiorów Kazimierza Cybulskiego a przekazany przez Tadeusza 

Halickiego. 
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Dokument 2 – Rok 1944, 7 maja. Akt zgonu (Sterbeurkunde) Stanisławy Cybulskiej, 

córki Franciszka i Anieli małżonków Cybulskich. Janina zginęła podczas nalotów, w 

schronie przeciwlotniczym w domu, w którym mieszkała, 7 maja 1944 roku o godzinie 

1120 w Berlinie. Dokument ze zbiorów Kazimierza Cybulskiego a przekazany przez 

Tadeusza Halickiego. 
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Dokument 3 – Rok 1944, 1 czerwca. Informacja Fabryki wyposażenia dla policji, 

Wehrmachtu i policji przeciwpożarowej H. Beckera w Berlinie (H. Becker & CO. 

G.M.B.H. Fabrik für Ausrüstungen der Polizei, Wehrmacht und Feuerschutzpolizei in 

Berlin) o przesłaniu Franciszkowi Cybulskiemu ostatnich pensji zmarłych córek. 

Dokument ze zbiorów Kazimierza Cybulskiego a przekazany przez Tadeusza Halickiego. 

 

 
Dokument 4 – Rok 1944. Informacja o lokalizacji grobu Janiny Cybulskiej na cmentarzu 

św. Jadwigi w Berlinie. Dokument ze zbiorów Kazimierza Cybulskiego a przekazany 

przez Tadeusza Halickiego. 
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Dokument 5 – Rok 1944, 5 czerwca. Książka pracy Wacława Halickiego, ojca Tadeusza, 

z okresu pobytu na przymusowych robotach w Niemczech, cz. 1. Dokument ze zbiorów 

Tadeusza Halickiego. 

 

 
Dokument 6 – Rok 1944, 5 czerwca. Książka pracy Wacława Halickiego, ojca Tadeusza, 

z okresu pobytu na przymusowych robotach w Niemczech, cz. 2. Dokument ze zbiorów 

Tadeusza Halickiego. 
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Dokument 7 – Rok 1944, 5 czerwca. Książka pracy Wacława Halickiego, ojca Tadeusza, 

z okresu pobytu na przymusowych robotach w Niemczech, cz. 3. Dokument ze zbiorów 

Tadeusza Halickiego. 

 

 
Dokument 8 – Rok 1944, 5 czerwca. Książka pracy Wacława Halickiego, ojca Tadeusza, 

z okresu pobytu na przymusowych robotach w Niemczech, cz. 4. Dokument ze zbiorów 

Tadeusza Halickiego. 
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Dokument 9 – Rok 1944, 5 czerwca. Książka pracy Wacława Halickiego, ojca Tadeusza, 

z okresu pobytu na przymusowych robotach w Niemczech, cz. 5. Dokument ze zbiorów 

Tadeusza Halickiego. 

 

 
Dokument 10 – Rok 1944, 26 lipca. Zaświadczenie o zwolnieniu Jakuba Kulika (dziadka 

Henryka, Wiesława) z więzienia na Zamku Lubelskim. Dokument ze zbiorów Wiesława 

Kulika. 
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Dokument 11 – Rok 1944, 26 lipca. Zaświadczenie, w wersji rosyjskiej, o zwolnieniu 

Jakuba Kulika (dziadka Henryka, Wiesława) z więzienia na Zamku Lubelskim. 

Dokument, ze zbiorów Wiesława Kulika. 

 


