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Wstęp do inwentarza: 

 

I Dzieje ustrojowe twórcy zespołu: 

  Kazimierz Pajorski urodził się 25 I 1919 r. w Rzeszowie. Był żołnierzem 2. DSP internowa-

nym w Szwajcarii w latach 1940 – 1945. Obozem jego internowania było m.in. Sarnen. 31 I 1945 

wraz z innymi 48 żołnierzami opuścił obóz internowania i potajemnie udał się do Edynburga. Podczas 

ucieczki zgubił bagaż, na który składały się dwa pudełka i walizka. Zmarł w 1989 roku w wieku 70 

lat. 

II Dzieje zespołu 

  Materiały po Kazimierzu Pajorskim są rozproszone po całym świecie. Sam twórca zespołu 

podczas podróży ze Szwajcarii do Szkocji, zagubił bagaż w którym m.in. były jego osobiste doku-

menty. Prawdopodobnie zagubione materiały zostały zabrane przez któregoś z kolegów Pajorskiego 

z okresu internowania bądź zniszczone. Kilka ocalałych rodowych pamiątek znajduje się u spadko-

bierców Pajorskiego. W szwajcarskim Bundesarchiv znajdują się dokumenty powstałe w wyniku po-

stępowania prowadzonego w sprawie zagubienia przez Pajorskiego bagażu. Dzięki uprzejmości syna 

twórcy zespołu do Archiwum Muzeum Polskiego zostały przesłane cyfrowe kopie materiałów przez 

niego posiadanych oraz pozyskanych z Bundesarchiv. 

III Charakterystyka archiwalna zespołu: 

  Niniejszy zespół jest szczątkową spuścizną Kazimierza Pajorskiego. Obejmuje dokumentację 

z lat 1940 – 1950. Mieści w sobie trzy jednostki inwentarzowe. Spuścizna ma formę wyłącznie elek-

troniczną, mieści w sobie 9 plików jpg i 2 pliki pdf, o łącznej objętości 22 MB. Stan plików jest dobry. 

Skany ukazują materiały o oryginalnej postaci maszynopisów, druków, rękopisów, fotografii. Doku-

menty sporządzono w językach francuskim, niemieckim, polskim. Dokumenty oryginalne w formie 

tradycyjnej znajdują się w zbiorach prywatnych spadkobierców Pajorskiego oraz Bundesarchiv. Z 
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racji tego, że oryginały należą do osoby prywatnej, korzystanie z ich kopii cyfrowych uzależnione 

jest od zgody właściciela materiałów w formie tradycyjnej – Petera Gratona. 

IV Zawartość zespołu archiwalnego: 

  Zespół zawiera dokumenty osobiste, takie jak legitymacje wojskowe, certyfikaty odznaczeń, 

zdjęcia, kopertę w której znajdował się list wysłany od siostry twórcy zespołu oraz korespondencja 

prowadzona w sprawie zagubienia bagażu przez Pajorskiego podczas podróży ze Szwajcarii do Szko-

cji. 

V Analiza metod porządkowania: 

  Opracowane materiały w zasobie Archiwum znajdują się wyłącznie w postaci elektronicznej. 

Zostały przyporządkowane do spuścizny Kazimierza Pajorskiego i uporządkowane w trzech jednost-

kach inwentarzowych. Do pierwszej z nich zakwalifikowano pliki w formacie jpg, natomiast dwie 

kolejne zinwentaryzowano jako osobne pliki pdf. 

 

 

Inwentarz ze wstępem sporządzono: 31-08-2022 

autor: Daniel Guzman 
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Inwentarz – Spuścizna Kazimierza Pajorskiego 

 

1. Dokumenty osobiste i fotografie 

Legitymacja wojskowa, zdjęcie w mundurze z okresu wejścia do Szwajcarii, koperta 

zaadresowana do Pajorskiego do Sarnen, dokument poświadczający uzyskanie medalu za walki we 

Francji, legitymacja 2. DSP, fotografie: Pajorski wśród żołnierzy w Celigny, kąpiel w jeziorze 

genewskim. 

1940 – 1943, 1950 dok. elektroniczna skan, jpg 

dobry franc., pol. 8 plików 

Oryginały materiałów są własnością prywatną. 

 

2. Korespondencja 

Pismo w sprawie zagubienia przez Pajorskiego bagaży podczas opuszczania Szwajcarii. 

1946 dok. elektroniczna skan, pdf 

dobry niem. 4 s. 

Oryginały materiałów znajdują się w Schweizerisches Bundesarchiv 

 

3. Korespondencja 

Wyniki śledztwa berneńskiej policji w przedmiocie zagubienia bagażu Pajorskiego. 

1946 dok. elektroniczna skan, pdf 

dobry franc., niem. 8 s. 

Oryginały materiałów znajdują się w Schweizerisches Bundesarchiv 

 


