
 

 1 

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego 
 
 
 
 
 
 

Anita Chodkowska 
Dr Olga Linkiewicz 

 
 
 
 

Zbiór dokumentów niemieckich władz okupacyjnych 
1939 – 1944  

(1904 – 1951) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sygn. 233  
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa 2009 



 

 2 

 
 
 
Wstęp do inwentarza s. 3 
Przegląd zawartości inwentarza s. 7 
Inwentarz s. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

Wstęp do inwentarza zespołu akt: 
Dokumenty niemieckie 

1904 – 1951 
 

I. Dzieje ustrojowe urzędu 
W wyniku decyzji władz niemieckich większość terenów, wchodzących przed wojną w skład 
państwa polskiego, stworzyła odrębną jednostkę administracyjną – Generalne Gubernatorstwo 
(Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete). Pozostałe zostały włączone do 
Rzeszy i określone mianem wcielonych ziem wschodnich (eigegliederte Ostgebiete).  
 Naczelną władzę w Generalnym Gubernatorstwie (GG) sprawował Generalny 
Gubernator, którym przez cały okres wojny był Hans Frank. Poza nim, do władz centralnych 
GG wliczano między innymi zastępcę Generalnego Gubernatora, Szefa Urzędu Generalnego 
Gubernatora oraz wyższego dowódcę SS i policji. Szefem Urzędu Generalnego Gubernatora 
mianowano Josefa Bühlera, od 1940 r. sprawującego także funkcję szefa rządu (Leiter der 
Regierung des Generalgouvernements). Do referatów rządu GG w 1940 r. należały: wydział 
spraw wewnętrznych, finansów, gospodarki, sprawiedliwości, propagandy, nauki i oświaty, 
pracy, zdrowia, wyżywienia, lasów i rolnictwa, budownictwa, kolei oraz poczty. Następny 
szczebel władzy stanowili szefowie dystryktów, od połowy 1940 r. zwani gubernatorami. 
Dystryktów w obrębie GG było cztery – krakowski, lubelski, radomski i warszawski. Od 
1941 r. obszar powiększył się o dystrykt galicyjski. Dystrykty dzieliły się na powiaty, tak 
więc kolejną instancją byli szefowie powiatów (Kreishauptmann). Aparat policyjny w GG 
kierowany był przez dowódców (Befehlshaber), którym podlegali komendanci. Składał się z 
policji porządkowej (Ordnungspolizei-Orpo) oraz policji i służby bezpieczeństwa 
(Sicherheitspolizei-Sipo i Sicherheitsdienst-SD). W obrębie Sipo funkcjonowały policja 
kryminalna (Kripo) i tajna policja państwowa (Gestapo). Centralne władze Rzeszy miały 
decydujący wpływ na zakres działalności i kompetencje policji i służb bezpieczeństwa w GG. 
W następnych latach także Ministerstwo Komunikacji oraz Ministerstwo Poczty Rzeszy 
kontrolowały odpowiednio wydziały kolei i poczty Generalnej Guberni.  

W trakcie wojny podziały administracyjne ulegały przekształceniom, ale zasadniczo 
trzeba wyodrębnić dwie nowe jednostki, powstałe w wyniku wcielenia do Rzeszy – Kraj 
Warty (Reichsgau Wartheland lub Warthegau) oraz okręg Gdańsk-Prusy Zachodnie (Gau 
Danzig Westpreussen). Inne obszary polskie włączono do poszczególnych prowincji 
niemieckich. Górny Śląsk, zachodnia część województwa krakowskiego i Zaolzie 
początkowo znajdowały się w obrębie okręgu śląskiego (Gau Schlesien). W 1941 roku 
dokonano zmiany i podzielono prowincję na Górny i Dolny Śląsk. Na terenach włączonych 
wprowadzono stanowisko namiestnika lub nadprezydenta, stojącego na czele administracji 
cywilnej i podlegającego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz Gauleitera, będącego 
zwierzchnikiem NSDAP. Utworzono tu urzędy starostów i burmistrzów (nadburmistrzów). 
Powstawały także urzędy i instytucje, oparte zwykle o struktury SS. Do nich należał między 
innymi Główny Urząd Powierniczy „Wschód” (Haupttreuhandstelle Ost-HTO), utworzony 
we wrześniu 1939 r. przez Hermanna Göringa. Zadaniem HTO była administracja na 
obszarach zaanektowanych i zarządzanie majątkiem ludności. Od września 1939 miała 
miejsce likwidacja i konfiskata przedsiębiorstw, sklepów, warsztatów. Trwały również 
przesiedlenia Żydów i Polaków na teren Generalnej Guberni i transporty na roboty w głąb 
Rzeszy. Główną instytucją odpowiadającą za deportacje była Centrala Przesiedleńcza 
(Umwandererzentralstelle). Tereny po wysiedlonej ludności żydowskiej i polskiej zajmowali 
Niemcy, przenoszeni z ziem zajętych przez Związek Radziecki. 
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Od początku wojny w Generalnym Gubernatorstwie wydane zostały rozporządzenia 
determinujące sytuację Żydów. Ograniczano możliwość poruszania się, rejestrowano ludność 
i jej majątek. W 1940 r. w GG rozpoczęła się konfiskata dóbr ludności żydowskiej, 
nadzorowana przede wszystkim przez Urząd Powierniczy w Krakowie (Treuhandstelle für 
das Generalgouvernement). Kierowanie ludności polskiej i żydowskiej do pracy przymusowej 
odbywało się za pośrednictwem urzędów pracy (Arbeitsamt). Powołano Judenraty 
(Żydowskie Rady Starszych) a ludność żydowską zamykano w gettach. W 1942 r., podczas 
konferencji w Wansee, przedstawiciele najwyższych władz III Rzeszy opracowali plan 
ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej (die Endlösung der Judenfrage). Pod 
kryptonimem Akcji Reinhardt (Aktion Reinhardt) SS-Reichsführer Heinrich Himmler 
opracował i zlecił masowe wymordowanie Żydów. Stopniowo od fazy eksterminacji 
pośredniej władze hitlerowskie przeszły do etapu Zagłady.  
 

II. Dzieje zespołu 
W skład zespołu wchodzą oryginalne dokumenty wyłączone, jako niezespołowe, z innych 
zespołów archiwalnych przechowywanych w Archiwum ŻIH, oraz kopie i odpisy 
dokumentów przechowywanych w innych placówkach. 
Zespół został utworzony w Archiwum ŻIH, nie posiadał spisu zdawczo – odbiorczego, brak 
również dokładnych informacji określających czas i sposób przekazania materiałów. 
 
  

III. Charakterystyka archiwalna zespołu 
Nazwa zespołu: Dokumenty niemieckie 
 
Granice chronologiczne zespołu: 1939– 1944 (1904 – 1951) 
 
Granice terytorialne: III Rzesza, Generalne Gubernatorstwo 
 
Rozmiary zespołu: 154 j. a. – 1,80,  mb. 
 
Procentowy stan zachowania akt:  
Jest to kolekcja utworzona z pojedynczych, zachowanych lub skopiowanych dokumentów. 
Procentowy stan zachowania akt określić należy jako szczątkowy i trudny do ustalenia. 
 
Struktura archiwalna zespołu; 
Stan zachowania zespołu nie pozwala na odtworzenie systemu kancelaryjnego. 
 
Charakterystyka techniczna akt: 
Zespół tworzą luźne akta oraz księgi. Materiały mają głównie postać maszynopisów i 
rękopisów, nieznaczna liczba akt to formularze i dokumenty powielane. Całość dokumentacji 
umieszczono w papierowych teczkach wiązanych. 
 
Stan zachowania: 
Akta zachowane są w stanie dobrym. 
 
Stan zmikrofilmowania akt: 
Zespół nie został zmikrofilmowany. 
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Brakowanie akt 
Akta zespołu nie były brakowane. 
 

IV. Zawartość zespołu 
Materiały znajdujące się w zespole, wobec ich szczątkowego stanu zachowania, nie 
odzwierciedlają pracy urzędów.  
 Pierwszą grupę stanowią dokumenty wytworzone przez centralne władze i instytucje 
III Rzeszy, swoim zasięgiem obejmujące tereny Rzeszy i państw okupowanych. Umieszczono 
tu ogólne rozporządzenia skierowane w większości do ludności żydowskiej (j. 1 – 21), a także 
opracowania statystyczne i sprawozdania z realizacji zadań.  
 Następną grupą materiałów są dokumenty pokazujące działalności władz 
regionalnych. Znalazły się tu akta wytworzone przez kancelarie kolejnego szczebla 
administracyjnego, zasięgiem swym obejmujące regiony: Górnego i Dolnego Śląska (j. 26 – 
30), Generalnego Gubernatorstwa (j. 31 – 35) i Kraju Warty (j. 36 – 41) oraz kancelarie władz 
i instytucji lokalnych poszczególnych miast. Są to zazwyczaj rozporządzenia realizujące 
rozkazy władz nadrzędnych, oraz korespondencja operacyjna. Wśród materiałów Die 
Deutsche Fluechtlig und Kontrollkomission Brest Litowsk, znalazły się oryginalne podania 
Żydów pragnących powrócić na tereny GG, poparte niejednokrotnie poświadczeniami z 
byłego miejsca zamieszkania np. Międzyrzeca Podlaskiego (j. 57). W dokumentach z Płocka 
z 1939 r., zamieszczono oryginalny formularz nakazu przejęcia przedsiębiorstwa 
żydowskiego (j. 90), a w dokumentach Das Finanzamt Tormersdorf z Prędocic, odręczny 
szkic miasta (j. 91). W księdze wpisów hipotecznych Rzeszowa (j. 98) odnajdziemy 
informacje o przymusowym przekazaniu majątków żydowskich i wyciągi z aktów zgonu 
Urzędu Metrykalnego Żydowskiej Gminy Wyznaniowej. Grupę materiałów warszawskich 
zamykają jednostki zawierające niemieckie materiały propagandowe z Powstania 
Warszawskiego (j. 122) oraz odpisy zeznań oskarżonych i świadków z procesów zbrodniarzy 
wojennych (j. 123 – 125). 
 Oryginalne dokumenty zdarzają się także w innych jednostkach, większość jednak to 
kopie i odpisy akt pochodzących m. in. z: Archiwum GKB w Berlinie, Archiwum 
Państwowego w Warszawie, Głównej  i Okręgowych Komisji Badania Zbrodni Niemieckich 
Polsce, Instytutu Zachodniego, Miejskich Rad Narodowych, Office of chief of counsel for 
war crimes U.S. Army i Wojewódzkich Żydowskich Komisji Historycznych. 
 Następną grupą materiałów są szczątkowe dokumenty osobiste. Dokumenty Żydów 
dotyczą spraw uregulowań opieki nad dziećmi, majątkowych, zgodności związku 
małżeńskiego z ustawami norymberskimi (j. 130, 133, 138). Wśród dokumenty Niemców, 
znalazły się świadectwa i dzienniczki szkolne (j. 140), korespondencja i poświadczenia 
wojskowe (j. 136) oraz rysunki dzieci przesyłane w listach do ojca (j. 131). 
 Zespół zamykają grupy zawierające drukowane materiały propagandowe oraz 
wykazy, formularze i instrukcje.  
 

V. Analiza metod porządkowania 
Wstępne prace porządkowe polegające na ułożeniu materiałów w opisanych teczkach 

wykonano po wydzieleniu akt przez Archiwum ŻIH. Ostateczne prace porządkowe 
przeprowadzono w 2007 r.  

W toku porządkowania materiałom nadano układ rzeczowo – chronologiczny. Jako 
pierwsze umieszczono materiały jednostki nadrzędnej, uznając za takie władze III Rzeszy. W 
grupie I umieszczono rozporządzenia, instrukcje, dane statystyczne i korespondencję, która 
zasięgiem swym obejmowała sprawy dotyczące całych Niemiec i terenów okupowanych. W 
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grupie II umieszczono podobne materiały, ale mające charakter regionalny. W pierwszych 
jednostkach tej grupy znalazły się materiały dotyczące Śląska, Generalnego Gubernatorstwa i 
Kraju Warty, następnie dotyczące poszczególnych miast. Jednostki zawierające dokumenty o 
charakterze lokalnym ułożono alfabetycznie. W grupie III znalazły się dokumenty personalne 
charakter, których nie dotyczył żadnego z miast i te jednostki również ułożone zostały 
alfabetycznie wg nazwisk osób, których sprawy dotyczyły. Grupa IV to materiały 
propagandowe, w większości antyżydowskie. I grupa ostatnia V, w której umieszczono druki 
i formularze. Jako pierwsze znalazły się druki wypełnione a grupę zamykają puste 
formularze. 

Tytuły jednostek, to zazwyczaj nazwy instytucji wytwarzającej akta, w pisowni 
oryginalnej. W wypadku braku pewności, co do aktotwórcy, starano się w tytule podać 
informację szeroką i bardziej ogólną. 

Z akt zespołu wyłączono drobne materiały, nie będące efektem działalności urzędów 
niemieckiej administracji. 

W trakcie opracowania dokonano przeglądu akt, łącząc niektóre sprawy, wyłączono 
brudnopisy i usunięto części metalowe. Na zakończenie prac, akta przełożono w nowe teczki i 
nadano im nowe sygnatury. 
 
Bibliografia 
Majdaczyk C. Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa 1970.  
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały, Warszawa 2006.  
 
Wykaz skrótów 
b.d. brak daty 
GG Generalne Gubernatorstwo 
j.  jednostka 
j. franc. język francuski 
j. hol. język holenderski 
j. niem. język niemiecki 
j. pol. język polski 
l.  luźne 
m. in. między innymi  
masz. pow. maszynopis powielany 
masz. maszynopis 
ok. około 
opr. oprawne 
r.  rok 
rkp. rękopis 
s.  stron 
sz. szyte 
ŻIH Żydowski Instytut Historyczny 
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I. Materiały działalności centralnych władz i instytucji III Rzeszy 
 

A. Ogólne zarządzenia i rozkazy władz niemieckich 
 

1. Führer und Reichskanzler 
  Poprawka do ustawy Kodeksu Karnego Rzeszy (Reichsstrafesetzbuch) 
  1941, masz., j. niem., l., s. 3   
 
2. Władze III Rzeszy 

 Zarządzenia najwyższych władz zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeszy 
(Reichsgesetzblatt) 

  1938-1943, masz., j. niem., l., s. 84 
 
3. Der Vorsitzender des Ministerrats für die Reichsverteidigung und Beauftragter für den 

Vierjahresplan, der Reicharbeitsminister  
 Pisma Hermanna Göringa dotyczące wydanego rozporządzenia o konfiskacie 

fabrykatów i półfabrykatów w okupowanych okręgach Polski. Zarządzenia 
regulujące zatrudnianie Żydów 

  1939 - 1941, masz., druk, j. niem., l., s. 4 
 
4. Der Reichsminister des Innern; der Führer und Reichkanzler 

  Ustawy norymberskie i rozporządzenia najwyższych władz Rzeszy w sprawie ich 
wprowadzenia na włączonych terenach wschodnich. 

  [1935], 1940-1941, masz., j. niem., l., s. 7  
 
5. Das Reichminister des Innern 

 Zarządzenia dot. wyposażenia i sprzętu dla policji państwowej oraz 
rozporządzenia zawarte w Dzienniku Rozporządzeń Ministerialblatt des Reichs- 
und Preußischen Ministeriums des Innern 

  1940-1943, druk, j. niem., s. 123  
 
6. Der Reichsminister des Innern  

 Zalecenia w sprawie stosunków pomiędzy urzędnikami i robotnikami niemieckimi 
a osobami pochodzenia polskiego 

  1941, masz., j. niem., l., s. 1  
 
7. Der Reichswirtschaftsminister 

 Zarządzenia dotyczące metali szlachetnych zamieszczone w Deutschen 
Reichsanzeiger und Preußischen Staatsanzeiger 

  1943, masz., j. niem., l., s. 31    
 
8. Ministerstwo Poczty i inne władze III Rzeszy 
  Instrukcje dotyczące działalności poczty na terenie Rzeszy 
  1943-1944, druk, j. niem., l., s. 114 
 
9. Haupttreuhandstelle Ost 

 Zarządzenia najwyższych władz III Rzeszy zamieszczone w Dzienniku 
Obwieszczeń Głównego Urzędu Powierniczego „Wschód”  
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  1940-1942, masz., j. niem., l., s. 30 
 
10. Der Reichsführer SS 

 Pismo Heinricha Himmlera do wszystkich dowódców SS w sprawie przesłanego 
im w darze germańskiego świecznika „Jul Leuchter” 

  1935, masz., jęz. niem., l., s. 2  
 
11. Der Reichsführer SS und der Chef der Deutschen Polizei im Reichministerium des 

Innern  
 Rozkazy Heinricha Himmlera dla SS i oddziałów policji oraz wytyczne w sprawie 

opieki nad niemieckimi kobietami zatrudnionymi przez SS i policję na terenach 
okupowanych, poza granicami Rzeszy. Zarządzenie dot. przesiedlenia Niemców z 
zajętych terenów Związku Radzieckiego do Rzeszy 

  1939-1942, masz., druk, j. niem., l., s. 21   
 
12. Der Reichsführer SS als Reichskommissar zu Festigung deutschen Volkstums 

 Zarządzenie Heinricha Himmlera w sprawie przesiedlenia Żydów i Polaków z 
terenów przyłączonych do Rzeszy. Notatka o przebiegu konferencji w Berlinie 
dot. wysiedlenia Żydów i Polaków do Generalnej Guberni z obszaru Kraju Warty i 
przesiedleń Niemców na ten teren oraz lista jej uczestników. Zeznania Hansa 
Ehlicha w tej sprawie w trakcie procesu w Norymberdze 

  1939-1940, [1947], masz., j. niem., l., s. 17  
 
13. Der Reichsführer SS und der Chef der Deutschen Polizei im Reichministerium des 

Innern  
 Tajne pismo SS-Oberführera Wiktora Bracka do Heinricha Himmlera w sprawie 

przeprowadzenia kastracji europejskich Żydów 
  1942, masz., j. niem., l., s. 3  
 
14. Der Höhere SS- und Polizeiführer in der Operationszone Adriatisch Küsteland, der 

Reichsführer SS und der Chef der Deutsche Polizei  
 Korespondencja Otto Globocnika do Heinricha Himmlera w sprawie 

wykorzystania akcji Reinhardt do celów gospodarczych 
  1943, masz., j. niem., l., s. 81  
 
15. Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD; der Reichsmarschall, Beauftragter für den 

Vierjahresplan 
 Rozkazy i pisma dotyczące Problemu żydowskiego i ostatecznego rozwiązania 

kwestii żydowskiej w Europie, w tym Szefa Sipo Reinharda Heydricha do szefów 
oddziałów specjalnych Sipo oraz Marszałka Rzeszy i Pełnomocnika ds. Planu 
Czteroletniego Hermanna Göringa do Reinharda Heydricha 

  1939-1943, masz., j. niem., j. pol., l., s. 62   
 
16. Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD; der Chef des Oberkommandos der 

Wehrmacht 
 Zarządzenie i wyjaśnienia w sprawie realizacji postępowania karnego wobec 

polskich jeńców wojennych 
  [1940]-1941, masz., j. niem., l., s. 1  
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17. Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD  

 Dekret w sprawie aresztowania osób podających się za urzędników Gestapo, Kripo 
i innych formacji policyjnych.  

  1941, masz., j. niem., l., s. 9  
 
18. Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD; Nachrichtendienst  

 Wytyczne w sprawie traktowania Żydów spoza Generalnego Gubernatorstwa i 
Okupowanych Ziem Wschodnich przebywających na tym terenie. Wycinki z 
biuletynu Nachrichtendienst, zawierające zarządzenia w sprawie używania przez 
Żydów środków transportu 

  1941, 1943, masz., druk, j. niem., l., s. 6  
 
19. Der Leiter der Fachuntergruppe Technische Bedarfsartikel, Essen 
  Okólnik dla członków grupy specjalistycznej w sprawie rachunków 
  1938, masz., j. niem., l., s. 6  
 
20. Der Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich für die besetzten Gebiete  

 Rozporządzenia Dowódcy Wojskowego i innych władz zamieszczone w 
Verordnungsblatt oraz aneksy do tych rozporządzeń 

  1940-1942, masz., j. niem., j. franc., l., s. 154 
 
21. Der Generalinspektor für die deutsche Straßenwesen Organisation Todt 
  Zarządzenia centrali organizacji dla firm budowlanych 
  1941, masz., j. niem., l., s. 26 
 

B. Opracowania statystyczne, sprawozdania 
 
22. Dr. Mundhenke, Berlin 

 Wskazówki dotyczące oszacowania wartości gruntów fabrycznych w okręgach 
Rzeszy w Austrii (Ostmark) i Sudetach 

  1940, masz., j. niem., l., s. 22 
 
23. Der Rüstungs-Industrie Ukraine Inspekteur  
  Sprawozdanie dotyczące Żydów na terenie Komisariatu Rzeszy Ukraina 
  1941, masz., j. niem., l., s. 5 
 
24. Der Reichsführer SS, Inspektor do spraw statystyki  

 Sprawozdanie statystyczne Richard Korherra „Ostateczne rozwiązanie kwestii 
żydowskiej w Europie” (die Endlösung der Europaischen Judenfrage) oraz 
protokół i notatki informacyjne Głównej Komisji Badań Zbrodni Niemieckich w 
Polsce 

  1943, [1948], masz., j. niem., j. pol., l., s. 78 
 
25. Die Auswandererberatungsstelle  
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  Opis warunków życia kolonistów niemieckich w Afryce, Besarabii i Kanadzie 
  B.d., masz., j. niem., l., s. 44 
 
 
 
 

II. Materiały działalności władz regionalnych 
 

A. Górny i Dolny Śląsk 
 

26. Der Grenzschutz-Abschnitt-Kommando 3; der Chef der Zivilverwaltung des Abschnitt 
Oberschlesien   

  Rozporządzenia 
  1939, masz.,  j. niem., l., s. 6  
 
27. Bezirksstelle Oberschlesien der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland 

 Bilans papierów wartościowych, wykaz kont aktywów, wytyczne w sprawie 
prowadzenia kas bezprocentowych Gmilus Chesed w Olkuszu  i Będzinie 

  1939-1941, rkp., masz., j. niem., j. pol., l., sz., s. 88 
 
28. Der Regierungspräsident; Geheime Staatspolizei  
  Okólnik, dyrektywy, zarządzenia, list gończy, korespondencja 
  1940-1944, masz., j. niem., l., s. 24 
 
29. Haupttreuhandstelle Ost 

 Okólniki, wytyczne dla komisarycznych zarządców odnośnie pracy, oznakowania, 
oceny majątków przynależności państwowej Polaków i Żydów, mieszkańców 
Zaolzia. Korespondencja m. in. dotycząca majątku związków żydowskich w Hucie 
Królewskiej, Ilkenau, wykazy przedmiotów kultu religijnego 

  1940-1943, rkp., masz.,  j. niem., l., s. 47 
  
30. Wykaz nazwisk i stopni wojskowych  
  Spis wybitnych ludzi S. A. Śląska Górnego i Dolnego 
  B.d., masz., j. niem., j. pol., l., s. 2 
  

B. Generalne Gubernatorstwo 
 
31. Der Generalgouverneur für die Besetzten Polnischen Gebiete 

 Dzienniki rozporządzeń. Rozporządzenia dla okupowanych polskich obszarów i 
skorowidze. Nowe pełnomocnictwo dla Hansa Franka  

  1939-1942, masz., masz. powiel, druk, j. niem., j. pol., l., sz., s. 201   
 
32. Der Chef des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt; Generalgouverneur Krakau-

Regierung des Generalgouvernement 
 Notatka dotycząca traktowania Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Okólnik 

dot. traktowania gruntów pożydowskich. Zarządzenia w sprawie majątków 
żydowskich oraz fragmenty dziennika Hansa Franka omawiający to zagadnienie. 
Wyciągi ze sprawozdań sytuacyjnych jednostek podległych 
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  1939-1944, masz., j. niem., l., s. 30 
 
33. Abteilung Arbeit  

 Kierownik wydziału dewiz, organizacja pracy robotników żydowskich, 
aprowizacja, list w sprawie zastąpienia żydowskich sił roboczych przez Polaków  

  1940, 1942, b.d., masz., j. niem., j. pol., l., s. 67 
 
 
34. Der Reichsministerium des Innern; Der Chef der  Sicherheitspolizei und des SD 

 Rozporządzenia dotyczące m.in. obowiązków służbowych, stosunku do 
robotników polskich, sprawozdanie dotyczące stosunków między Żydami 

  1940-1943, rkp., masz., j. niem., l., s. 27 
 
35. Izba Zdrowia 

 Dziennik Urzędowy: „Zdrowie i Życie” nr 41, 45. Zjazd lekarzy niemieckich w 
Krynicy, wypisy z protokołów z obrad  

  1941, masz., druk, j. niem., l., sz., s. 60 
 

C. Kraj Warty 
 

36. Der Höhere SS-und Polizeiführer beim Reichsstatthalter in Posen; Der Inspekteur der 
Sicherheitspolizei und des SD 
 Zasiedlanie Kraju Warty Niemcami bałtyckimi, wysiedlenia ludności polskiej 

organizacja transportów, obozów przejściowych i pochówków w Głownie 
  1939-1940, masz., j. niem., l., s. 92 
 
37. Der Höhere SS-und Polizeiführer beim Reichsstatthalter in Posen; Der Inspekteur der 

Sicherheitspolizei und des SD 
  Wyciągi ze sprawozdań, wykazy statystyczne 
  1942-1944, masz., j. niem., l., s. 21 
 
38. Geheime Staatspolizeistelle  

 Instrukcje w sprawie postępowania z obywatelami polskimi, którzy nie 
zastosowali się do nakazu przesiedlenia, załącznik do meldunku o ściganiu 
zbiegłych jeńców, depesza w sprawie transportu z Działdowa 

  1939-1940, masz., j. niem., l., s. 32 
 
39. Der Reichsstatthalter im Warthegau. Abteilung Arbeit 

 Pisma dotyczące traktowania Żydów zatrudnionych z wolnej ręki w 
przedsiębiorstwach niemieckich, zarządzenia dotyczące zatrudniania Żydów 
zarządzenie dla furmanów  

  1941-1942, masz., masz. powiel, j. niem., l., s. 12 
 
40. Reichsluftschutzbund Körperschaft d. öffentlich Rechts, Gruppe II Wartheland 
  Wskazówki dla instruktorów szkolenia lotniczego, plany, programy nauczania 
  1942-1944, masz., druk, j. niem., l., sz., s. 55 
 
41. Ärztliche Prüfstelle für zusätzliche Lebensmittel bei der Ärztlichen Bezirksvereinigung  
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  Okólnik nr 9 do wszystkich lekarzy Kraju Warty 
  1942, masz., j. niem., l., s. 2 

 
 

D. Władze i instytucje lokalne 
 

Bełchatów 
 

42. Zarząd Miejski  
 Rozporządzenia władz niemieckich, korespondencja, spisy mieszkańców, 

organizacja pracy przymusowej 
  1939-1941, rkp., masz., druk., j.niem., l., s. 247 
 
43. Zarząd Miejski  
  Organizacja pracy przymusowej, ogłoszenia i instrukcje 
  1942-1944, rkp., masz., druk., j. niem., l., s. 167 
 
44. Zarząd Miejski  

 Rozporządzenia władz niemieckich, korespondencja, spisy mieszkańców, 
organizacja pracy przymusowej, ogłoszenia, instrukcje; 2 egz. j. 42 i 43 

  1939-1944, rkp., masz., druk., j.niem., l., s. 300  
 
45. Zarząd Miejski  

 Rozporządzenia władz niemieckich, korespondencja, spisy mieszkańców, 
organizacja pracy przymusowej, ogłoszenia, instrukcje, 3 egz. j. 42 i 43 

  1939-1944, rkp., masz., druk., j.niem., l., s. 281  
 

Będzin 
 

46. Zarząd Miejski  
 Dziennik urzędowy, obowiązek rejestracji nieruchomości i placów, przestrzegania 

godziny policyjnej, wykaz placówek handlowych prowadzonych przez Żydów, 
korespondencja 

  1940-1943, masz., j. niem., l., s. 21  
 

Biała Podlaska 
 
47. Starostwo Powiatowe i Zarząd Miejski  

 Rozporządzenia i zarządzenia, rejestracja ludności żydowskiej, wyznaczanie 
żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej 

  1939-1941, masz., j. niem., j. pol., l., s. 27 
 
48. Starostwo Powiatowe i Zarząd Miejski  
  Ogłoszenia, wezwania i regulacje, wyroki 
  1940-1942, masz., j. niem., j. pol., l., s. 46  
 
49. Starostwo Powiatowe i Zarząd Miejski  
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 Informacje o zakazie zatrudniania ludności żydowskiej, korespondencja Zakładu 
Oczyszczania Miasta o przestrzeganiu tego zarządzenia 

  1942, masz., j. niem., j. pol., l., s. 13  
 
50. Zarząd Miejski, Urząd Pracy 

 Sprawozdanie miesięczne za luty dotyczące zatrudnienia ludności żydowskiej, 
zestawienie ilościowe 

  1942, masz., j. niem.,  l., s. 43  
 

Białystok 
 
51. Zarząd Miejski, Urząd Pracy 
  Listy płac pracowników polskich i żydowskich, zestawienia 
  1941-1943, rkp., masz., j. niem., l., 330 
 
52. Zarząd Miejski, Urząd Pracy 

 Zapotrzebowania na meble i urządzenia dostarczane przez Radę Żydowską, 
rozliczenia, pokwitowania 

  1941-1943, rkp., masz., j. niem., s. 72 
 

Bielsk 
 

53. Starostwo Powiatowe i Zarząd Miejski  
  Wyciąg z zarządzeń władz dla Żydów okręgu bielskiego 
  1942, masz., j. niem., l., s. 3  
 

Bielsko – Biała 
 

54. Zarząd Miejski 
 Sprawozdanie z działalności za okres 11.09 – 10.10. 1940 r., wykaz mieszkańców 

Bielsko-Białej z podziałem na mieszkańców pierwszego i drugiego stopnia, 
Żydów i Polaków, prośba o zgodę na otwarcie zakładu fotograficznego 

  1940-1941, b.d., rkp., masz., j. niem., l., s. 20 
 

Biłgoraj 
 

55. Starostwo Powiatowe 
 Zawiadomienie o rozpoczęciu akcji wysiedleńczej 

  1941, rkp., masz., j. niem., l., s. 1 
 

Bogumił 
 

56. Schutzpolizei 
  Meldunek o normalizacji życia w mieście i ogólnej sytuacji mieszkańców 
  1940, masz., j. niem., l., s. 3  
 

Brześć Litewski 
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57. Die Deutsche Flüchtling und Kontrollkommission Brest Litowsk 
 Wnioski o zezwolenie na powrót do Generalnej Guberni, poświadczenia z 

Międzyrzeca Podlaskiego 
  1940, rkp., masz., masz. powiel, j. niem., l., s. 239  

 
 

Bytom 
 

58. Der Polizeipräsident des Oberschlesien Industriegebietes in Gleiwitz, Polizeiamt 
Beuthen; Das Amtsgericht 
 Nakaz opuszczenia niemieckiej dzielnicy mieszkaniowej wydany dla Ignatza 

Fuchsa, wyznaczenie kary sadowej dla Ludwiga Israela Schlesingera 
  1938, 1944 [?], masz., j. niem., l., s. 4  

 
Chrzanów 

 
59. Starostwo Powiatowe 

 Korespondencja miedzy starostwem w Chrzanowie a władzami miejskimi w 
Szczakowej dotycząca organizacji cmentarzy dla jeńców wojennych, zamknięcia 
cmentarzy żydowskich; wycinek 

  1941-1944, rkp., masz., druk, j. niem., l., s. 33  
 

Ciechanów 
 
60. Geheime Staatspolizei  

 Wykaz spraw postępowania w trybie specjalnym przeciwko Polakom i Żydom, 
prowadzonych w latach 1940-1944  

  Po 1944, rkp., druk., j. niem., l., s. 44 
 

Częstochowa 
 
61. Armeeoberkommando der Chef der Zivilverwaltung, Tagesbefehl  

 Zarządzenia dotyczące przekazania przez Żydów wszelkich środków utrzymania 
w ręce aryjskie, rozporządzenie o obrocie środkami płatniczymi 

  1939, masz., j. niem., j. pol., l., s. 29 
 
62. Hasag Apparatebau Arbeitsvorbereitung  

 Zarządzenie dotyczące reorganizacji obozów pracy dla Żydów i zaostrzenia trybu 
postępowania 

  1944, masz., j. niem., l., s. 6  
 

Dębica 
 
63. SS Bauvorhaben Ostpolen, der Baustab  

 Pismo zakazujące znęcania się nad Żydami pracującymi w firmach budowlanych, 
którymi instytucja zarządza  

  1940, masz.,  j. niem., l., s. 2 
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Jarosław 
 
64. Starostwo powiatowe 
  Rozporządzenie o zamknięciu dzielnicy żydowskiej i ograniczeniu pobytu w GG 
  1941, masz.,  j. niem., j. pol., l., s. 4 
 
 

Kielce 
 
65. Zarząd miejski 

 Rozporządzenie o zamknięciu dzielnicy żydowskiej, korespondencja w sprawie 
budowy domu noclegowego dla Niemców, propozycje zmian nazw ulic  

  1940-1944, masz., j. niem., l., s. 11 
 

Kraków 
 

66. Starostwo Powiatowe, Szef okręgu krakowskiego 
 Rozporządzenie o zamknięciu dzielnicy żydowskiej, zakazie korzystania ze 

środków komunikacji miejskiej, organizacja akcji wysiedleńczej, korespondencja  
  1940-1941, masz., j. niem., l., s. 34  
 
67. Regierung des Generalgouvernements Staatssekretär in Statistisches Amt 

 Wykazy statystyczne mieszkańców Krakowa wg zawodów, płci, wieku, warunków 
mieszkaniowych 

  1940-1943, rkp., masz., j. niem., j. pol., l., s. 17  
 

Lublin 
 
68. Der Chef des Distrikts Lublin, Abt. Ernährung und Landwirtschaft, 

Liegenschaftsuerwaltung Radzyn 
  Zbiór rozporządzeń ograniczających prawa Żydów 
  1940-1942, rkp., masz., j. niem., j. pol., l., s. 43 
 
69. Der Chef des Distrikts Lublin, Gouverneur 
  Zarządzenia, obwieszczenia, okólniki i komunikaty 
  1940 – 1942, masz., druk, j. niem., j. pol., l., s. 13  
 
70. Der Chef des Distrikts Lublin, Gouverneur 

 Wykazy urzędników niemieckich, plan obsady stanowisk, zestawienie 
pracowników niemieckich zatrudnionych przy szczepieniu przeciw tyfusowi 
plamistemu 

  1941-1943, b.d. masz., j. niem., l., s. 84  
 
71. Der Chef des Distrikts Lublin, Gouverneur 

 II Referat, sprawozdanie miesięczne dotyczące wysiedleń, korespondencja 
Referatu III, działalność „Przemysłu wschodniego“ na terenach Lubelszczyzny – 
wyciąg ze sprawozdań 

  1940-1944, rkp., masz., j. niem., j. pol., l., s. 34  
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72. Der Chef des Distrikts Lublin, Gouverneur 

 Korespondencja urzędowa w sprawach organizacji wysiedleń i dostarczania 
robotników, aprowizacja obozów pracy 

  1940-1943, masz., j. niem., l., s. 53  
 
73. Der Chef des Distrikts Lublin, Gouverneur; Arbeitsamt; Zarząd Miejski 

 Korespondencja urzędowa w sprawach więźniów żydowskich w obozie na 
Majdanku, rabunek mienia pożydowskiego 

  1941-1942, rkp., masz., j. niem., l., s. 23 
 
74. Der SS und Polizeiführer im Distrikt Lublin; Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei 

und des SD 
 Sprawozdanie z sytuacji w Judenracie, korespondencja w sprawach kompetencji 

policji, rabunku mienia pożydowskiego, ustalenia opieki nad dziećmi z 
mieszanych małżeństw 

  1940-1942, masz., j., niem., l., s. 17  
 
75. Der Kommandeur der Gendarmerie 

 Zawiadomienia posterunków w Wisznicach, Kurowie i Parczewie o napadach 
partyzanckich i działaniach spec oddziałów żandarmerii i komendantury obozu 
pracy w Lublinie o ucieczkach więźniów 

  1943-1944, masz., j. niem., l., s. 16 
 
76. Judenaussiedlung Sonderaktion Lublin 
  Podania Żydów w sprawie zmiany miejsca zamieszkania  
  1940-1941, rkp., masz., druk, j. niem. l., s. 82 
 
77. Vereinigte Lubliner Schuhwerkstätten 
  Karty ewidencyjne 22 robotników żydowskich 
  1941-1942, rkp., druk, j. niem., l., fot., s. 66 
 
78. Wolny numer 
 

Lwów 
 
79. Die Hauptgruppe Gewerbewirtschaft Lemberg; Der SS und Polizeiführer im Distrikt 

Galizien 
 Prośba o wydanie zgody na prowadzenie działalności rzemieślniczej 27 Żydom z 

Kałusza, tajne zarządzenie dotyczące zatrudnienia robotników żydowskich w 
obwodzie galicyjskim 

  1941-1942, masz., j. niem., l., s. 12  
 

Łódź 
 
80. Der Verwaltungschef im Militärbezirk Lodz, Kriegswirtschaftliche Abteilung 

 Ogłoszenie o przejęciu odbiorników radiowych, karty informacyjne dotyczące 
warunków życia Niemców poszkodowanych w czasie działań wojennych 
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   1941, b.d., rkp., masz., druk, j. niem., l., s. 25  
 

Mieroszów 
 
81. Zarząd Miejski 

 Rozporządzenia, zarządzenia, informacje przesłane do wiadomości urzędów 
miejskich Friedland 

  1935 – 1941, masz., j. niem., l., s. 73  
 
82. Zarząd Miejski 

 Zarządzenia, informacje urzędowe dla miasta Friedland, korespondencja, 
przepustki 

  1935-1941, rkp., masz., j. niem., l., s. 259  
 
83. Policja 
  Zarządzenia, rozkazy, informacje przesłane do wiadomości urzędów miejskich  
  1935-1941, masz., j. niem., l., s. 114 
 

Mińsk Białoruski 
 

84. Die Kommandantur des Sicherungsgebiete Weissruthenien  
 Wskazówki i ostrzeżenia dla grup wojskowych na szosach VII – IX na Białorusi 
 1942, masz., j. niem., l., s. 4 
 

Mińsk Mazowiecki  
 

85. Die Ortkommandantur der Stadt Minsk M.  
 Zaświadczenie (Ausweis) wystawione przez Ortkommandantur w Mińsku 
  b.d., masz., j. niem., l., s. 3 

    
Oświęcim 

 
86. Der Leiter der Zentralbauleitung der Waffen – SS und Polizei Auschwitz 

 Opis działania urządzeń w krematoriach, odpisy depesz, dochodzenie w sprawie 
eksplozji materiałów wybuchowych w obozie pracy Jawischowitz  

  1943, masz., j.niem., l., s. 16 
 

Pabianice 
 
87. Das Finanzamt Pabianitz 
  Rozporządzenia, decyzje, instrukcje władz finansowych – do wiadomości 
  1940-1944, masz., druk, j.niem., l., s. 74 
 

Parczew 
88. Der Gendarmerieposten Parczew 
  Raport w sprawie ataku partyzantów na Urząd Gminny 
  1944, masz., j. niem., l., s. 2 
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Piotrków 
 

89. Der Stadtkommissar der Stadt Petrikau 
  Rozporządzenie regulujące zasady życia w mieście ludności żydowskiej 
  1939, masz., j.niem., l., s. 1 
 

Płock 
 

90. Zarząd Miejski, Prezydent Miasta  
 Polecenie dla Gustawa Parekla przejęcia przedsiębiorstwa należącego do Żyda 

Kona. Instrukcja i zasady postępowania przy przejęciu przedsiębiorstw 
żydowskich 

  1939, rkp., druk, j. j. pol., l., s. 4 
 

Prędocice 
 

91. Das Finanzamt Tormersdorf 
 Notatka z rozmów przeprowadzonych przez władze niemieckie z 

przedstawicielami mieszkańców, wykazy mieszkańców. Konfiskata mienia 
żydowskiego, wykazy podatków, pokwitowania, szkic planu miasta, fot. sztabówki 

  1941-1943, rkp., masz., druk, j. niem., l., s. 119 
 

Przemyśl 
 

92. Ortkommandantur Przemysl 
 Dowód osobisty i pozwolenie na prowadzenie warsztatu wydane przez władze 

niemieckie Isserowi Reinharz 
  1941, rkp., masz., j., niem., j. pol., l., s. 6 
 

Puławy 
 

93. Starostwo powiatowe 
 Depesze w sprawach ucieczek żydowskich jeńców z obozu pracy w Końskiej 

Woli, zgłoszenia, instrukcje 
  1941, masz., j. niem., l., s. 3 
 

Radom 
 

94. Der Chef des Distrikts Radom; der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD im 
Distrikt Radom, der Beauftragte des Distriktschef für die Stadt Radom  
 Rozporządzenia, zarządzenia i ogłoszenia regulujące zasady życia dla ludności 

żydowskiej, protokół z posiedzenia dr Franka z władzami guberni, starostami i 
burmistrzami rejonu radomskiego 

  1939 -1940, masz., j. niem.,  l., s. 70 
 
95. Der Chef des Distrikts Radom, Abteilung: Justiz, Wirtschaft 
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 Dochodzenie w sprawie opuszczenia dzielnicy żydowskiej przez Itę Bryt, wyrok, 
podanie o przyjęcie do pracy Stanisława Dlubaka, okólniki w sprawie zatrudnienia 
Żydów w fabrykach 

  1940, 1942, rkp., masz., j. niem.,  l., s. 26 
96. SS-und  Polizeiführer im Distrikt Radom 
  Korespondencja dotycząca sytuacji na terenie dystryktu, walki partyzanckie 
  1942-1944, masz., j. niem., j. pol., l., s. 58  
 
97. SS-und  Polizeiführer im Distrikt Radom 

 Informacja o przekazach pieniężnych za pracę Żydów i sprzedaż mienia 
pożydowskiego, wpływających na konto „Beschaffung”, dowody wpłat 

  1943, rkp., masz., j. niem., l., s. 263 
 

Rzeszów 
 

98. Księga wpisów hipotecznych Rzeszów 
 Realizacja rozporządzenia o konfiskacie majątku prywatnego. Zarządzenie o 

ściągnieciu majątku  
  1940-1943, rkp., masz., druk., j. niem., j. pol., opr., s. 711 
 
99. Arbeitsamt Reichshof 

 Zarządzenia, materiały do zestawień statystycznych żydowskich fachowców, 
liczby rodzin i osób samotnych na Rzeszowszczyźnie 

  1942, rkp, masz., j. niem. ,l., s. 127  
 

Sokołów 
 

100. Starostwo powiatowe 
  Ogłoszenie nr 226 dotyczące zakazu podejmowania pracy przez Żydów 
  1942, masz., j. niem., l., s. 1 
 

Sosnowiec 
 

101. Prezydent miasta Sosnowca; Wydział Arbeitseinsatz Sosnowiec; Policja 
 Ogłoszenia, instrukcje, korespondencja m. in. w sprawie aprowizacji, ankiety 

personalne i opinie pracowników niemieckich 
  1939-1943, rkp., masz., druk., j. niem., j. pol., l., s. 19 
 

Szczecin 
 

102. Geheime Staatspolizei  
 Rozporządzenia, ogłoszenia, instrukcje dla ludności żydowskiej, pisma 

powiadamiające o przyjęciu obowiązkowych imion Sara i Israel, dowód osobisty 
Heintza Jacoba 

  1936 – 1941, rkp., masz., druk, j. niem., l., s. 221  
 

Tarnopol 
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103. Losbauleitung, Bauinspektor 
  Zestawienia finansowe za wykonane prace 
  1942, rkp., masz., j. niem., l., s. 2 
 

Tarnów 
 

104. Starostwo powiatowe 
 Notatka dotycząca możliwości wykorzystania pracy Żydów, spis pracowników 

firmy Ferdinand Kaul, wykazy stanu ludności w okręgu tarnowskim 
  1942- 1943 [1947], rkp., masz., j. niem., j. pol., l., s. 21 
 

Wadowice 
 

105. Die Schutzpolizeidienztabteilung Wadowitz 
 Meldunek o aresztowaniu niemieckiego oficera i trzech Żydówek, oskarżonych o 

naruszenie przepisów o czystości rasy, oraz o wykryciu grupy polsko – żydowskiej 
zagrażającej bezpieczeństwu miasta 

  1940, rkp., masz., j. niem., l., s. 5 
 

Wałbrzych 
 

106. Der Leiter des Arbeitsamtes Waldenburg 
  Okólniki regulujące zasady pracy, obliczania zarobków, zwalniania pracowników 
  1945, masz. powiel, l., s. 8 
 

Warszawa 
 

107. Der Chef des Distrikts Warschau, Gouverneur 
 Zarządzenia władz niemieckich w Warszawie zamieszczone w Dzienniku 

Urzędowym Amtsblatt i Dzienniku Obwieszczeń Mitteilungsblatt 
  1939-1941, rkp., masz., druk, j. niem., j. pol., l., s. 139 
 
108. Der Chef des Distrikts Warschau, Gouverneur 

Obwieszczenia dot. rejestracji do pracy i proklamacja Generalnego Gubernatora 
Franka o powierzeniu mu władzy na zajętych terenach. Rozporządzenie Franka o 
dzielnicy żydowskiej w Warszawie. Korespondencja dot. getta. Pismo do A. 
Czerniakowa, prezesa Judenratu w sprawie terminów budowy muru granicznego 
getta warszawskiego 

  1939-1941, masz., j. niem., j. pol., l., s. 39 
 
109. Der Chef des Distrikts Warschau, Abteilung Umsiedlung; der Reichsführer SS und Chef 

der Deutschen Polizei 
Przedruk zamieszczony w „Krakauer Zeitung” nr 83, zarządzenia dotyczącego 
mianowania urzędników Wydziału Przesiedleń. Dokumenty i korespondencja dot. 
konfiskaty mienia żydowskiego 

  1941, masz., druk ,j. niem., j. pol, l., s. 30 
 
110. Der Chef des Distrikts Warschau, Abteilung Innere Verwaltung; Transferstelle 
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Dokumenty dot. zezwoleń zwalniających z pracy przymusowej. Podanie Jenny 
Raizmann z prośbą o zezwolenie na handel papierosami w getcie 
1941, masz., jęz. niem., l., s. 4 

 
111. Der Chef des Distrikts Warschau, Gouverneur 
  Zbiór sprawozdań miesięcznych przeznaczonych dla rządu Generalnej Guberni. 
  1942-1943, masz., j. niem., opr., s. 212 
 
112. Starostwo powiatowe 

 Informacja o uruchomieniu terenowych ośrodków zdrowia na terenie powiatu 
korespondencja 

  1939, masz.,  j. pol., l., s. 3 
 
113. Die Kommissarische Verwaltung Sichergestellter Grundstücke in Warschau 

 Półroczne sprawozdanie z działalności i dokument dot. zarządzania i 
wykorzystania nieruchomości żydowskich. Plany Warszawy i getta 
warszawskiego oraz materiały statystyczne 

  1939-1942, 1943, masz., j. niem., opr., l., s. 69  
 
114. Der Stellvertreter des Bevollmächtigen des Generalgouverneurs; Bevollmächtigter für 

die Verlegung der Betriebe im jüdischen Wohnbezirk Warschau 
 Pisma w sprawie sytuacji Żydów w getcie, w tym dot. stanu posiadania. Plany 

gospodarcze wobec terenu getta 
  1940-1943, masz., j. niem., l., s. 10 
   
115. Das Polizei-Regiment Warschau, die Kriminalpolizei Warschau  

 Korespondencja, rozkazy, meldunki. Sprawozdanie dot. działalności grupy 
terrorystycznej w Warszawie złożonej z polskich pracowników Kripo 

  1939-1940, ok. 1943, masz., j. niem., l., s. 17  
 
116. Gendarmeriezug Warschau 

 Meldunki o schwytaniu Żydów i napadach na placówki niemieckie w okolicach 
Warszawy 

  1943, masz., j. niem., l., s. 8  
 
117. Der Leiter der Unterkunftsstätte  
  Sprawozdanie dot. śmiertelności uciekinierów 
  1941, masz., j. niem., l., s. 3 
 
118. Der Kommissar für den jüdischen Wohnbezirk in Warschau; Transferstelle Warschau; 

der Reichsstatthalter im Reichsgau Danzig 
  Pisma w sprawie przenoszenia osób na teren getta warszawskiego 
  1942, rkp., masz., druk, j. niem., l., s. 47 
 
119. Die Abwehrnebenstelle Warschau 

 Korespondencja prywatna z Istambułu do getta warszawskiego i pisma Abwehry 
w tej sprawie 

  1942, rkp., masz., j. niem., l., s. 23 
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120. Der Reichsführer SS; Ref. MinRat Burgermeister  
 Pisma w sprawie sytuacji w getcie warszawskim i jego likwidacji 
 1942-1943, 1944, rkp. pow., masz., masz. pow., j. pol., j. niem., l., s. 10 
 
121. Franz Teodor Csokor 
  Notatki na temat Warszawy i getta warszawskiego 
  B.d., masz., rkp., j. niem., l., s. 13 
 
122. Powstanie Warszawskie 

Ultimatum do ludności miasta Warszawy wzywające do opuszczenia miasta. 
Odezwy do żołnierzy radzieckich i polskich 

  1944 i b.d., druk, j. j. pol., j. niem., j. ros., l., s. 5  
 
123. Procesy zbrodniarzy wojennych 

 Oświadczenie pod przysięgą Karl Kaleske n.t. akcji likwidacji getta 
warszawskiego 

  1945, masz., j. pol., l., s. 75 
 

124. Procesy zbrodniarzy wojennych 
 Akta procesu Jürgena Stroopa. Stenogramy trzech rozmów ze Stroopem na temat 

likwidacji getta warszawskiego oraz uwagi dot. jego działalności w Warszawie  
  Ok.1951, masz., rkp., j. pol, j. niem., l., s. 280  
 
125. Procesy zbrodniarzy wojennych 

 Akta procesu Jürgena Stroopa. Notatki z przebiegu zeznań. Opinie profesora 
mikrobiologii Ludwika Hirszfelda i profesora antropologii Jana Czekanowskiego 
w sprawie niektórych aspektów rasizmu  

  1951, masz., j. hebr., j. pol., l., sz., s. 98  
 

Wilno 
 
126. Der Gebietskommissar der Stadt Wilna 
  Rozporządzenia regulujące sprawy zatrudniania pracowników żydowskich 
  1942, masz., druk., l., s. 25 
 

Włocławek 
 
127. Der Stadtkommissar von Wloclawek 
  Ogłoszenie nr 1 ABC dla Włocławka i Kujaw 
  1939, masz., j. niem., j. pol., l., s. 1 

 
Zamość 

 
128. Batalion Policji 104 
  Sprawozdania informacyjne z akcji żydowskiej na terenie Zamojszczyzny 
  1940, masz., j. j. pol., l., s. 14  
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Zawiercie 
129. Zarząd Miejski 

 Ogłoszenia o nakazie noszenia opaski, obowiązkowej wpłacie pogłównego, 
korespondencja w sprawie zamykania cmentarzy żydowskich 

  1939-1944, masz., j. niem., j. pol., l., s. 21 
 

III. Sprawy personalne 
 
130. Ignatz Bizon, Franz Baumann 

 Korespondencja prywatna w sprawie opieki nad dziećmi z urzędami niemieckimi 
w Wiedniu, Monachium, Katowicach i Bielsku-Białej 

  1941-1942, masz., j. niem., l., s. 11 
 
131. Johannes Bock 

 Korespondencja dowódcy portu lotniczego Nohra (das Kommando des 
Flughafenbereiches Nohra) oraz rysunki dzieci przysłane ojcu do wojska 

  1933-1943 i b.d., masz. i rkp., j. niem., l., s. 62  
 
132. Fritz Fiechtner  

 Korespondencja zawodowa dyrektora Atlasu Niemieckiej Sztuki Ludowej (der 
Atlas der Deutschen Volkskunde) 

  1932-1944, masz. i rkp., j. niem., l., s. 60  
 
133. Erich Israel  i Alice Sara Goldstein 

 Pokwitowania odbioru mienia i korespondencja małżeństwa Goldstein z policją w 
Berlinie oraz urzędem stanu cywilnego Lippehne 

  1938-1939, masz., rkp., j. niem., l., s. 11  
 
134. Marie Grahlmann  

 Ostrzeżenie od firmy Telefunken w Dzierżoniowie, zabraniające kontaktów z 
Żydami pod groźbą wysłania do obozu koncentracyjnego 

  1944, masz., j. niem., l., s. 1 
 
135. Norbert Klinger, Oskar Fasal, Ludwig i Anna Stein 
  Korespondencja z bankami w Wiedniu i władzami niemieckimi 
  1938-1941, masz., rkp., j. niem., l., s. 441 
 
136. Hermann Krumey 
  Świadectwo wojskowe i pismo dotyczące SS-Obersturmbannführera Krumeya  
  1942, masz., j. niem., l., s. 2  
 
137. Heinrich Lindner 
  Akta osobowe Obersturmbannführera SS 
  1907-1944, masz., j. niem., l., s. 86 
 
138. Harry i Mathilda Nagel  

 Wyrok sądu w Berlinie uznający małżeństwo Nagel za niezgodne z ustawami 
norymberskimi 



 

 25 

  1943, masz., j. niem., l., s. 3 
 
139. Julius Schwarzbart 

 Nakaz aresztowania rzeźbiarza Juliusa Schwarzbardta wydany przez Gestapo  
  1940, masz., masz. pow., j. niem., l., s. 2  
 
140. Wolny numer. 
 

IV. Materiały propagandowe 
 
141. List Rudolfa Dangla z Wiednia i fragmenty listów przyjaciół pracujących na Wschodzie 
  Informacje o warunkach życia frontowego 
  [1942]-1943, j. niem., l., s. 9 
 
142. Materiały propagandowe 
  Pisma i materiały antyżydowskie 
  1939 - 1944, b.d., rkp., masz., j. niem., l., s. 137  
 
143. Materiały propagandowe 
 Wydawnictwa, prasa, urywki 
  1940-1944, b.d., masz. powiel., druk, j. niem., l., sz., s. 192  
 

V. Wykazy, formularze, instrukcje 
 
144. Karty żywnościowe i ubraniowe  
  Karty z terenu Kraju Warty, Rzeszy i Holandii 
  1940-1944, b.d., rkp., druk, j. niem., j. hol., l., s. 22 
 
145. Karty zleceń dla firm i opłat czynszu 
  1940-1944, masz., druk, j. niem., l., s. 54 
 
146. Spis bydła 
 Wykaz 
 1941, rkp., j. niem., sz., s. 95  
 
147. Kontrolne książki pracy  
 Dienstbuch der Schar III der Motor –Gef. 
          Dienstbuch für das Bom. Werk „Glaube und Schönheit” 
  1942, rkp., druk, j. niem., sz., s. 104   
 
148. Statystyka zawodowo pracujących kobiet, zamówienia dla wojska, obwoluty teczek 

spraw żydowskich 
  Druki i formularze. 
  1942-1943, b.d., rkp., druk, j. niem., l., s. 39 
 
149. Książka korespondencji 
  Wykaz 
  B.d., rkp., j. niem., sz., s. 109 
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150. Zgłoszenie zameldowania, wystąpienie o książkę pracy, kwestionariusz chorych 

żołnierzy 
  Druki i formularze niewypełnione, ulotki 
  1938-1943, druk, j. niem., j. pol., l., s. 109  
 
151. Die Jüdische Wohngemeinschaft  
  Tabele do obliczania podatków od uposażeń  
  1942-1943, druk, j. niem., sz., s. 72  
 
152. Instrukcja właściwego stosowania przepisów 
  Wzory  
  1941, rkp., j. niem., sz., s. 24 
 
153. Die Astrawerke Aktiengesellschaft Chemnitz 
  Wzory formularzy. Rozliczenia urzędowe 
  B.d., druk, j. niem., sz., s. 146  
 
154. Urząd Stanu Cywilnego 
  Formularze niewypełnione 
  B.d., j. niem., druk, opr., s. 112  
 
155. Fragmenty tekstów, urywki listów 
  1940-1941, b.d., j. niem., l., s. 7 
 
 
ANEKS 
 

156. Formularz oświadczenia w sprawie pochodzenia opartego na rozumieniu definicji 
„Żyd“ sformułowanej w Dzienniku Rozporządzeń Generalnego Gubernatorstwa z dnia 
24.07.1940r. 
   1940-1941, druk, j.niem.,  j.ros., j.pol., l., s. 2+ 1 (umowa przekazania 
dokumentu) 

 
 
 
  
 
 


