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Pudlo 1, 

1. Folder pamiatkowy: Miesiecznik "Na Antenie" - pismo Rozglosni Polskiej 
Radia Wolna Europa, wycinki prasowe - "Dziennik Polski" 1970, plakat z 
'Wieczoru satyry, piesni, ballad i wierszy robotnikow Wybrzeza w 
wykonaniu czlonkow zespolu Rozglosni Polskiej RWE - 1971, list pochwalny 
od Jana Nowaka do J. Jasiewicza, zdjecia pamiatkowe i z proby, 1971, 
fragment z prasy - 1970-72, karta pocztowa z wizerunkiem powstanca z 
1863 roku. 

2. Przedruki z prasy "Jakjency z Murnau pomagali wiezniom w Dachau. 16.3.75, 
"Historia obozu jenieckiego oficerow w Murnau", dwa egzemplarze "The 
Time", July 5, 1976. 

3. Dokumenty dot dzialalnosci Teatru Obozowego w Murnau, Germany. 
[program przedstawien, koncertow;przepisy porzadkowe, regulamin, skrot 
sprawozdania z dzialalnosci teatru, zarzadzenia administracyjne i 
organizacyjne, krotka historia powstania i dzialalnosci teatru]. 

4. Zaswiadczenie Jana Jasiewicza z obozu jencow (ze zdjeciem) oraz legitymacja 
zaswiadczajaca, ze Jan Jasiewicz jest czlonkiem stalym jako sekretarz teatru 
(Teatr Obozowy Oflag VII A) 

5. Rysunki dekoracji, kostiumow i plakatow z przedstawien oraz plan (rzut z 
gory)budynku teatru.[Murnau, Germany]. 

6. Zbior fotografii z okresu pracy w Radiu Wolna Europa. 
7. Zbior fotografii z pobytu w obozie jenieckim w Murnau, Bawaria [ m.in. 

charakteryzacja w teatrze, concert symfoniczny, fragment przedstawieniaa 
takze zdjecie z wizyty gen. Andersa oraz wyzwolenia obozu w 1945 roku]. 

8. Gazeta "Na antenie" - artykul "Dwadziescia lat temu w Murnau", dwa 
banknoty polskie z pamiatkowymi podpisami, akwarela - prawdopodobnie 
widok obozu w Murnau z dedykacja i dolaczonym zdjeciem, rysunek 
siedzacego mezczyzny - kredka . 

Pudlo 2, 

1. Album: "Imprezy Teatru Obozowego w 1939-40r."Murnau, Germany, Teatr 
Obozowy Oflag VII A, Zestawienie widowisk w roku 1939 / 40. ( opis 
przedstawien, koncertow, rewii, spotkan, etc. dokumentacja rysunkowa 
prowadzona przez "bb" (Bocianowski?). 

2. Album: "Imprezy Teatru Obozowego w 194 lr." [Teatr Obozowy Oflag VIIA, 
Zestawienie widowisk w roku 1941. Murnau 1941.], (opis przedstawien, 
audycji gramofonowych, koncertow, spotkan, itp, dokumentacja zdjeciowa, 
programy, wykaz osob ). 

3. Album: "Imprezy Teatru Obozowego w 1942r.", Murnau, Germany 1942, 
luzem: Regulamin z dn. 6.12.1942 [ Teatr Obozowy Oflag VIIA, Zestawienie 



widowisk w roku 1942, oraz Przepisy dla Teatru Obozowego - projekt. (opis 
przedstawien, koncertow, audycji gramofonowych, spotkan, itp, 
dokumentacja zdjeciowa, programy, wykaz osob). 

Pudlo 3 

1. Album: Teatr Obozowy, Oflag VII A, Murnau, Germany, Zestawienie widowisk 
w roku 1943, (op is przedstawien, koncertow, audycji, spotkan, etc. 
dokumentacja zdjeciowa, rysunkowa, programy, wykaz osob). 

Pudlo 4 

1. Album, "Imprezy Teatru Obozowego w 1944r. Murnau, Germany, Oflag VII A 
(zestawienie i opis przedstawien teatralnych, koncertow, audycji i spotkan; 
dokumentacja zdjeciowa i rysunkowa, programy, wykaz osob ). 

Pudlo 5 

1. Dwa albumy plytowe "Kawalkada czasu" - jeden album z dedykacja Jana 
Nowaka Oezioranskiego)dla Jana Jasiewicza. [w sumie - cztery plyty 
winylowe]. 

2. Kaseta magnetofonowa z opisem: Kaseta Nr. 451, Audycja specjalna z okazji 
42-ej rocznicy wyzwolenia obozu jenieckiego w Murnau, pod tytulem: "Teatr 
to dziwny .. .'' nadana: 25.04.87. Autorzy: Piotr Zaluski i Arkadiusz Olszowy. 

3. Ksiazka: Staefan Majchrowski "Za drutami Murnau", MON, W-wa 1970. 
4. Pismo Jan Nowaka: Okolnik, Monachium, dn. 21pazdziernika1964r. [dot 

"wydania plytowego "Kawalkada czasu".] 
5. Certificate of Merit - Swiadectwo Zaslugi dla Radia Wolna Europa od The 

Catholic Broadcasters Association of America za "Katyn Diary". - oprawione. 
6. Scenariusz - brudnopis "Kawalkadu czasu" - w maszynopisie. 
7. Dwa wycinki prasowe dot "Kawalkady czasu". 
8. Kopia listu z Watykanu do Jana Nowaka - Radio Wolna Europa - tekst w 

jezyku wloskim. 15 maja 1968. 
9. Mapa Polski sprzed 1939 roku. 




