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Akta Armii Polskiej we Francji
Dowódca wojskowy rejonu południe-zachód we Francji
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a) Regulamin Broni Pancernej (przekazano do biblioteki)
b) Odbitki pieczątek oddziałów polskich we Francji
c) Akta wyszkoleniowe
d) Odznaczenia Francuzów
e) Wnioski awansowe,
f) Odznaka WP we Francji
g) Notatka o Stacji Zbornej Perigeux, sprawa por Bukowskiego, sprawa
M. Ordyńskiego
h) Rozkazy, raporty
i) Sprawy finansowe
j) Sprawozdania ośrodków wojskowych, raport stanu kompanii pracy
i Grupy Nr.1
k) Zarysy historyczne wojskowego okręgu zachodniego oraz kompanii
pracy, obozów i ośrodków wojskowych
(częściowo włączono do relacji)
l) Korespondencja francuska
m) Korespondencja polska
n) Meldunki, do Szefa Wojsk. Francja i Delegata MON
o) Schematy organizacji; mapa obozów koncentracyjnych w Rosji
p) Komunikat i sprawozdanie Zarządu TOPF, opieka nad kombatantami
r) Wycinki prasowe

1940 - 1945
1941 - 1942
1944 - 1946
1944 - 1945
1940 - 1942
1943 - 1944
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1942 - 1945
1942 - 1944
1942

t
itu
st

In

e

,
c;r)
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a) Organizacja Wojskowa we Francji
b) Organizacja batalionu wileńskiego
c) Organizacja batalionu krakowskiego
d) Organizacja batalionu warszawskiego
e) Akta różne, korespondencja, notatki,
f). Górecki - Armia Polska we Francji
(włączono do relacji)
g) Miesięczne i tygodniowe przeglądy sytuacji politycznej
h) Ewidencja personalna oficerów, kapelanów i podchorążych POWN we
Francji oraz oficerów zatrzymanych tam służbowo
i) Mapy z dyslokacją
j) Sprawozdania mjr dypl Bluma, d-cy polskiego batalionu w Annecy i kpt
Bielińskiego, d-cy polskiej kompanii ochotniczej
Akta Delegatury MON "F"
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1941 – 1944
1942 - 1944
1942 - 1944
1942
1944 - 1947
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1940 – 1944
VII – IX.44
VII - IX.44
VII - IX.44
1943 - 1947
1943
1945 - 1946
1944 .

1944 - 1945
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1942 - 1944
1946

3

Dowody rzeczowe zebrane przez policję francuską podczas rewizji
u Polaków

4

Dowody rzeczowe zebrane przez policję francuską podczas rewizji
u Polaków

1942

5

Akta różne:- listy do ppłk Góreckiego, Polacy w Evaux-les-Bains, rozkazy
dowództwa okręgu zachodniego PSZ we Francji, śmierć por J Ważnego
pseudonim Tygrys z fotografiami, wykazy imienne I i V kompanii
lwowskiej

1940 - 45

1942

nazwa zespołu:
nazwa pod-zespołu:
sygnatura archiwalna:

Akta Armii Polskiej we Francji
Dowódca wojskowy rejonu południe-zachód we Francji
A.IV.38
zawartość teczki

nr
teczki

czasokres

e
Th
h

lis

Po
t
itu
st

In
e

ć
o

d

an
ki

rs
ko

Si
m
eu

us

M

