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Opr. mgr Martyna Rusiniak

Wstęp do inwentarza zbioru: OBOZY
I. Dzieje zbioru
Nie są znane losy przekazania części z akt do Archiwum Żydowskiego Instytutu
Historycznego. Część z nich stanowi korespondencję wpływającą do Instytutu dot. obozów.
Część to kopie dokumentów oraz fiszki zebrane przez pracowników, prawdopodobnie w celu
wykorzystania ich do prac naukowych o tematyce obozowej. Akta z okresu okupacji, to
zapewne dokumenty zgromadzone przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną. Brak
spisu zdawczo-odbiorczego określającego czas i sposób przekazania co najmniej części akt.
II. Charakterystyka archiwalna zbioru
Nazwa zbioru: Obozy
Granice chronologiczne: 1939-1989
Granice terytorialne: Europa
Rozmiary zespołu: 317 j. a. – 6,50 m
Zbiór jest otwarty
Procentowy stan zachowania akt: niemożliwy do ustalenia, jako że zbiór ten jest zespołem
sztucznie utworzonym na potrzeby Żydowskiego Instytutu Historycznego, w skład którego
wchodzą zarówno szczątkowe zespoły jak kopie akt z różnych zespołów.
Charakterystyka techniczna akt: Zasób zbioru tworzą akta luźne i księgi. Zawarte w nich
materiały mają głównie postać maszynopisów i rękopisów. Pewną część stanowią również
druki i formularze. Całość dokumentacji została umieszczona w teczkach wiązanych.
Stan zachowania akt: akta w przeważającej części zachowane są w stanie dobrym.
Stan zmikrofilmowania akt: zbiór nie był zmikrofilmowany.
Brakowanie akt: akta zbioru nie zostały poddane procesowi brakowania. Odłączono
wszystkie dublety akt i umieszczono je w innych teczkach.
III. Zawartość zbioru
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W związku z tym, iż w zbiorze znajdują się przypadkowe materiały, ich zawartość nie oddaje
nam charakteru i dziejów poszczególnych obozów. Mamy tu do czynienia z aktami, które
przedstawiają nam wybiórcze informacje na temat poszczególnych miejsc. W dużej mierze są
to wypisy osób przebywających w poszczególnych obozach. Nie możemy stwierdzić, jaki
procent więźniów one przedstawiają.
Biorąc pod uwagę przypadkowość akt dot. poszczególnych obozów, nie został wprowadzony
układ tematyczny. Został tu zastosowany układ terytorialny z okresu istnienia obozów:
Generalne Gubernatorstwo (sygn. 1-43) – do którego dodano również Chełmno nad Nerem,
Śląsk (sygn. 44-129), Kraj Warty (sygn. 130-209), III Rzesza (sygn. 210-281), Prusy (sygn.
282-286), Francja (sygn. 287-288), Protektorat Czech i Moraw (sygn. 289), Reichskomisariat
Ostland – Estonia (sygn. 290), Węgry (sygn. 291), Włosi (sygn. 292-293) oraz różne obozy
(294-300). W ramach tego układu jednostki zostały ułożone alfabetycznie z uwzględnieniem
pod-obozów. Jako że mamy tu do czynienia zarówno z oryginałami, jak i z kopiami, w
ramach każdego obozu zostały na początku ułożone chronologicznie oryginalne kata, a
potem kopie i odpisy. W niektórych przypadkach j. a. tworzą zarówno org. jak i kopie. Już po
skończeniu porządkowania zbioru dołączono 5 j.a., o numerach 301-305. Sygn. 301 zawiera
dokumenty z różnych obozów. Pod sygn. 303 umieszczono dokumenty dot. Szwecji. Pod
sygn. 304 umieszczono dokumenty dot. Firmy Schallhorna, natomiast pod syg. 305

(obecnie ostatnią) umieszczono akta dot. obozu na terenie III Rzeszy – w Deutschhöhe.
Do tej jednostki włącznie został ułożony indeks geograficzny.
IV. Analiza metod porządkowania akt
Pierwsze czynności służące opracowaniu zbioru zostały podjęte przez p. Edę Mincer. W ich
wyniku ułożono około 50% materiałów w teczki i sporządzono do nich karty katalogowe.
Pozostała część akt była włożona luzem w pudła. Z akt zbioru wyłączono wspomnienia dot.
pobytu w poszczególnych obozach, które stanowią w pewnej części odpisy z Pamiętników
lub Relacji tworzących oddzielny zespół archiwalny oraz relacje, które zostaną dołączone do
tego zespołu. Wyłączono kolejne egz. Biuletynu Żydowskiej Agencji Prasowej. Wyłączone
zostały wykazy imienne sporządzone po 1945 roku, które pierwotnie znajdowały się w
archiwum Wydziału Ewidencji i Statystyki CKŻP. Materiały te wróciły na swoje miejsce do
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zespołu CKŻP. Wyłączone zostały również dokumenty dotyczące funkcjonowania gett. Ze
zbioru wyłączono także wypisy imienne, na których nie ma adnotacji, jakiego obozu dotyczą.
Opracowanie akt utrudniał brak na części z nich daty powstania oraz problem ze
stwierdzeniem czy dana jednostka jest kopią, czy oryginałem. Przy opisie każdej j. a.
zaznaczone zostało czy jest to org. czy kopia z racji przemieszania tych obu typów
dokumentów w zbiorze.
W trakcie opracowania dokonano przeglądu uporządkowanych akt. Usunięto dublety, jeśli te
występowały oraz usunięto elementy metalowe. Część pism znajdujących się w różnych
teczkach połączono w sprawy.
Dokonano również rozdzielenia pism znajdujących się w poszczególnych jednostkach lub
łączono je w jednostki. Tytuły większości jednostek bądź zostały uzupełnione, lub
zmienione.
Na zakończenie prac przełożono akta (w 90% j. a.) do nowych teczek oraz nadano im nowe
sygnatury.
Bibliografia:
Literatura podstawowa:
Verzeichnis der Haftstätten uner dem Reichsführer-SS/Repertoire des lieux de detantion sous
le Reichsführer-SS/Register of places of detention under the Reichsführer-SS (1933-1945),
Arolsen [b. d. wyd.]
Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolung und Ermordung der europäischen Juden, Band IIV, red. Israel Gutman [b. d. wyd.] München-Zürich
Encyclopedia of the Holocaust, ed. Israel Gutman, t. I-IV, New York-London, 1990
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Spis skrótów:
AL - Arbeitslager
Al. – Aleja
ang. - angielskiego
art. – artykuł
b. d. – brak daty
c. d. – ciąg dalszy
CKŻP – Centralny Komitet Żydów w Polsce
czes. - czeski
dn. – dnia/u
dot. – dotycząca/e/y
dr – doktor
dra - doktora
egz. – egzemplarz/e
fr. – fragment/fragmenty
gł. - głównie
in. - inne
inf. – informacje/ę
itd. – i tak dalej
itp. – i tym podobne
j. ang. – język angielski
j. czes. – język czeski
j. franc. – język francuski
j. hebr. – język hebrajski
j. niem. – język niemiecki
j. pol. – język polski
j. ros. – język rosyjski
j. wł. – język włoski
j. żyd. – język żydowski
k. – koło
KL – Koncentration Lager
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KW PZPR – Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
mgr - magister
m. in. – między innymi
miejsce ur. – miejsce urodzenia
miejsce zam. – miejsce zamieszkania
mps - maszynopis
n/ - nad
nast. – następujące
na podst. – na podstawie
np. – na przykład
nr – numer
opr. – opracował/opracowane
org. – oryginał
ost. – ostatnie
poprzed. - poprzedniego
pow. – powiat
prof. - profesora
r. – rok
r. ur. – rok urodzenia
rkps – rękopis
RSHA(Reichssicherheitshauptamt) – Główny Urząd Bezpieczeństwa
s./ss. – strony
S-ka – Spółka
SS – Die Schutzstaffeln der NSDAP – Drużyny Ochronne NSDAP
sygn. – sygnatura
św. - święta
t. – tom
TSKŻ – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
tzw. – tak zwanej/ych
ur. – urodzenia; dzieci ur. – urodzonych
wg -według
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woj. – województwo
zam. - zamieszkania
ZBoWiD w ZWSI Poniatowa – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
ŻIH – Żydowski Instytut Historyczny
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Wykaz obozów występujących w zbiorze wg przynależności terytorialnej:
Generalgouvernement – Generalne Gubernatorstwo
Bełżec
Chełmno nad Nerem – Kulmhof (Kraj Warty)
Lemberg/Lwów – Janowskastrasse 134 – Janowski obóz śmierci
KL Lublin – Majdanek
-

Majdan Tatarski

-

Lublin – obozy pracy

KL Płaszów – Krakau-Plaszow
Poniatowa
Przemyśl
Skarżysko-Kamienna – obóz „Hasag”
Sobibór
Stalowa Wola
Szabnie
AL Trawniki
Treblinka
Schlesien – Śląsk
Annaberg-Judenlager - Góra św. Anny – Preussen (Provintz Oberschlesien)
KL Auschwitz - Oświęcim i jego pod-obozy:
Auschwitz-Birkenau – Oświęcim-Brzezinka
Arbeitslager Jawischowitz – Jawiszowice
Obóz pracy E.V.O. Jaworzno
Monowitz (Buna-Werke) – Monowce
Friedland – Frydland (Czechy)
Ottmuth – Otmęt – Śląsk Pruski
Rab Gogolin
KL Gross-Rosen – Rogoźnica i jego pod-obozy:
AL Brünnlitz
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Christianstadt –Krzystkowice – Prusy - obozie pracy, t.zw. „JudenLager VI”
Dörnhau - Kolce
Erlenbusch
Geppersdorf
Gräben – Strzegom-Grabina
AL Falkenberg
Fürstenstein
Kaltwasser
Langenbielau - Bielawa
AL Märzbachtal
Säuferwasser
Scholterwerke
Tannhausen - Jedlinka
AL Waldenburg (Wałbrzych) –Prusy – Dolny Śląsk
Warmbrunn
Wolfsberg
Wüstegiersdorf – Głuszyca, Gieszcze Puste
V Lager
Wüstegierdorf – Głuszyca (pod-obóz Gross-Rosen) i jego pod-obozy:
Lager Bahnhof Wüstegiesdorf
Wüstegiersdorf – Lazarett Kinderheim
Wüstegiersdorf – Lazarett Schule
Wüstegiersdorf – Jüdischer Spital Blumenau
Wüstegiersdorf – Głuszyca - Jüdischer Spital Lazarettküche
Wüstegiersdorf – Spital Stöhr
AL Dörnhau - Kolce
Klettendorf – Klecina
Lamsdorf – Łambinowice
Riese
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Warthegau – Kraj Warty
Chełmno - Kulmhof
Eulau - Sowiny
Flexau
Folusch - Folusz
Glowno
Gorno – Górno
Grünweiler – Nadstawem
Kalisz
Kolmar – Chodzież
Kulmhof - Chełmno
Kutno
Kutno – „Konstnacia”
Lissa – Leszno
Nekla – obóz DAF
Orlahöh – Jutrosin
Osorkau - AL Stadion
Paulseck – Pawłowo
Rossfeld – Rozstępniewo
Sandhofen – Kubeczki
Sieradz
Spindlersfelde - Murczyn
Spitzwald – Dubin
Steineck – Krzyżowniki
Süd-Park (Rawicz)
Weissberg – Przemęt
Weisser Adler (Gutfeld) – Biały Orzeł (Laszczyn)
Wiesenfurt – Łąkta
Wollendorf – Woszczkowo
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III Reich – III Rzesza
Altötting
Bamberg
Bergen- Belsen i jego pod-obozy:
Dora
Bitterfeld k. Halle
Buchberg niedaleko Wolfratshausen
Buchenwald i jego pod-obozy:
Dora
Celle
Cham
Dachau i jego pod-obozy:
KL Flossenbürg
München-Freimann
Schleissheim
SS Caserne Nürnberg
Deutschhöhe
Eggenfelden
Ersberg
KL Flossenbürg i jego pod-obozy pracy:
Dresden
Hersbruck
Hohenstein-Ernstthal
Kronach - Gundelsdorf
Lengenfeld
Leitmeritz – Litomierzyce
Nürnberg
Siegmar
Zschachwitz
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Zschopau
Garmisch
Gardelegen
Geretsried
Halle Polizeikaserne
Hannover
Hilbersleben k. Magdeburga
Hillersleben
Hoershing-Neubau
Kamer
Kannitz Kreis Wiedenbrueck
Landsberg
Liebenau
Lingen
Mauthausen i jego pod-obozy:
Ebensee
Linz
KL Mittelbau
Nordhausen
Pardowik k. Lueneburga
Penzing – obóz Stadt Haag (Niederdonau)
Praga XIII
Rastenburg
Rentzschmühle
Salzburg
Salzwedel (Saksonia) – pod-obóz KL Neuengamme
Schlieben
Schwandorf
St. Ottlien /Lazarett/
Türkheim
Volary
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Walheim
Wöbbelin

Preussen III Reich – Prusy III Rzesza:

Frankfurt nad Menem – podobóz Natzweiler (Provintz Hessen-Nassau)
Köslin - Koszalin
Stutthof – Sztutowo
Francja
Athis (Orne)
Pithivia
Protektorat Böhmen und Mahren (Protektorat Czech i Moraw)
Theresienstadt
Reichskomisariat Ostland
AL Klooga – Estonia
Węgry
Vamosmikola – obóz internowanych polskich Żydów
Włochy
Ferramonti

Wykaz alfabetyczny nazw miejscowości:
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Nazwa obozu

sygnatury: 209/...

A
Altötting

210

Andrichau

301

Annaberg

44, 301

Athis (Orne)

287

Arnau

301

Aschenburg

301

Augustów

301

Augustówka

301

Auschwitz

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 72, 72A, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 300, 301, 325

Auschwitz-Birkenau

53, 56, 65, 70, 71, 72, 292, 300, 301

B
Babice

301

Bad Charlottenbrunn

124

Baitzenburg

301

Bamberg

211

Baumgarten

301

Bauschitz

301

Bełżec

1, 2, 301

Bełżyce

301

Bergen

301

Bergen-Belsen

212, 213, 214, 215, 281, 301

Bernsdorf

301

Biała Podlaska

301

Biały Orzeł (Laszczyn)

patrz: Weisser Adler (Gutfeld)
15

Bielawa

patrz: Langenbielau

Bieżanów

301

Bitterfeld

216, 281

Blechhammer

301

Bliżyn

301

Bobrek

301

Bohusice

patrz: Bauschitz

Borki Wielkie

301

Borsigwerk

301

Brande

301

Braunschweig

301

Breslau

125, 301

Brieskow

patrz: Finkenheerd

Bruen

301

Brünnlitz

88

Brzeg Dolny

patrz: Dyherrnfurt

Buchberg

217, 218,

Buchenhof

301

Buchenwald

60, 63, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 233, 301

Budy (Auschiwtz)

301

Budzyń

301

Bunzlau

301

C
Celle

231, 281

Cham

232

Chełmno nad Nerem

patrz: Kulmhof

Chemnitz

301

16

Chinów

301

Chodzież

patrz: Kolmar

Christianstadt

89

Ciechanów

301

Cieszanów

301

Cieszyn

301

Czechowice

patrz: Czechowitz

Czechowitz

301

Czeladź

301

Częstochowa

294, 301

Czortków

301

D
Dachau

233, 234, 235, 236, 237, 238, 301

Dęblin

301

Dobrzyń

301

Dora

215, 230

Dörnhau

86, 87, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123

Drezno

246

Dubin

patrz Spitzwald

Dyherrnfurt

301

Dyle

301

Działdowo

301

Dzierżoniów

patrz Rychbach [Reichenbach]

E
Ebensee

258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265

Eggenfelden

242

Elsnick

301

Erlenbusch

86, 87

17

Ersberg

243

Eulan

170, 194, 195, 196

F
Falkenberg

86, 87, 118

Faulbruck

301

Ferramonti

292

Finkenheerd

306

Flexau

199, 206

Flossberg

301

Flossenbürg

235, 244, 245, 246, 301

Folusch

130, 131, 132, 133, 134, 190, 191, 195, 196, 197, 198,
201, 202, 205, 207, 209, 301

Frankfurt nad Menem

73, 282

Freiburg

301

Freiwaldau

301

Freudenthal

301

Friedland

80

Frydland

patrz: Friedland

Fürstenberg

301

Fürstengrube

301

Fürstenstein

86, 87

G
Gabersdorf

301

Gardelegen

248, 281

Garmisch

249

Gelenau

301

Geppersdorf

86, 87

Geretsried

250

Gieszcze Puste

patrz: Wüstegiersdorf

18

Gliwice

patrz: Lehmwasser

Glowno

135

Głuszyca

patrz: Wüstegiersdorf

Goldfile (Estonia)

301

Golleschau

301

Gorno

136

Gorzanów

patrz: Grafenrt

Góra św. Anny

patrz: Annaberg

Górna Grupa

301

Górno

patrz: Gorno

Görlitz

301

Gräben

90, 301

Grafenort

301

Grajewo

301

Gross Maselwitz

301

Grudziądz

301

Grunow

301

Gross-Rosen

76, 82, 83, 84, 85, 90, 224, 300, 301

Grünberg

301

Grüneberg

301

Grünweiler

137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 204,
205, 207, 209, 301

Guenterbruecke

301

Guenthergrube

301

Gutau

301

Gutendorf

301

H
Hagenow

280

Halbstadt

301

19

Halle Polizeikaserne

281

Hannover

281, 301

Hannsdorf

301

Hersbruck

246

Hershing

281

Hillersleben

251, 281

Hindenburg

301

Hirschberg

301

Hoershing-Neubau

252

Hohenstein-Ernsttlal

246

I

Idaweiche
Inowrocław

301

J
Jabłonów Pomorski

301

Janinagrube

301

Jasło

301

Jawischowitz

54, 301

Jawiszowice

patrz: Jawischowitz

Jaworzno

68, 301

Jedlinka

patrz: Tannhausen

Jelenia Góra

patrz: Hirschberg

Jutrosin

patrz: Orlahöh

K

Kaiserwald (Ryga)

301

Kalisz

206

Kaltwasser

86, 87

Kamer

253

20

Kamionki

301

Kannitz

281

Karwina

301

Katowice

patrz: Kattowitz

Kattowitz

301

Kaufering

238

Kielce

301

Kivioli (Estonia)

301

Klecina

patrz: Klettendorf

Klettendorf

125, 301

Klooga

290, 301

Kłobuck

301

Kobelniki

patrz: Kobelwitz

Kobelwitz

301

Kolce

patrz: Dörnhau

Kokoschken

301

Kokoszki

patrz: Kokoschken

Kolmar

147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155

Königswusterhausen

301

Konstantynów

301

Koszalin

283

Krakau-Plaszow

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 301

Kraśnik

301

Krazau

301

Kretzan

301

Kronach-Gundelsdorf

246

Krottingen

301

Krzystkowice

patrz: Christianstadt

Krzyżowniki

patrz: Steineck

Kubeczki

patrz: Sandhofen

21

Kudowa

301

Kulmhof

3, 4, 5, 6, 301

Kutno

156, 157

Kutno – „Konstnacia”

157, 301

L
Lagischa

301

Lamsdorf

126, 300

Landsberg

254, 301

Langenbielau

86, 87, 91, 92

Laskowice

patrz: Markstädt

Laurahütte

301

Lengenfeld

246

Lehmwasser

106, 301

Leipzig

301

Leitmeritz

246, 247

Lemberg - Janowskastrasse 134

7, 301

Lendzin

301

Leszno

patrz: Lissa

Lędziny

patrz: Guentergrube

Libiąż

patrz: Janinagrube

Lichtenfelde

301

Lichtenwerden

301

Liebenau

255, 256

Lieberose

301

Ligota

patrz: Idaweiche

Lingen

281

Linz

267

Lipsk

patrz: Leipzig

Lissa

158

22

Litomierzyce

patrz: Leitmeritz

Lublin

9, 17, 219, 301

Ludwigsdorf

284, 297

Ludwikowice Kłodzkie

patrz: Ludwigsdorf

Lwów –– Janowski obóz śmierci

patrz: Lemberg - Janowskastrasse 134

Ł
Łagisza

patrz: Lagischa

Łambinowice

patrz: Lamsdorf

Łaziska Górne

patrz: Ober Lazisk

Łąkta

patrz: Wiesenfurt

Łódź

301

M
Majdan Tatarski

8, 18, 301

Majdanek

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 301

Malapane

301

Malchow

301

Malczyce

301

Malken

301

Mała Panew

patrz: Malapane

Markstädt

301

Märzbachtal

86, 87, 117

Mauthausen

257, 266, 301

Mechtal

301

Meredorf

301

Merzdorf

301

Mielec

308

Mierzynek

patrz: Malken

Mittelbau

268

Monachium

238

23

Monowce

patrz: Monowitz (Buna-Werke)

Monowitz (Buna-Werke)

48, 72, 301

Mościsko

patrz: Faulbruck

Murczyn

patrz: Spindlersfelde

Mühldorf

238

München-Freimann

239

Mysłowice

301

N
Nachhammer

301

Nadstawem

patrz: Grünweiler

Nasielsk

301

Natzweiler

282

Nekla – obóz DAF

159

Neuengamme

273

Neusalz

301

Neustadt

301

Nordhausen

230, 269

Norymberga

246

O
Oberaltstadt

301

Ober Lazisk

301

Oderberg

301

Oranienburg

48, 49, 301

Orlahöh

141, 142, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 191, 192, 193,
195, 198, 199, 201, 204, 207, 208

Osorkau - AL Stadion

166

Ostrowiec Świętokrzyski

301

Oświęcim

patrz: Auschwitz

Oświęcim-Brzezinka

patrz: Auschwitz-Birkenau

24

Otmęt

patrz: Ottmuth

Ottmuth

81, 301

Ozorków

patrz: Osorkau-AL Stadion

P
Pabianice-Dąbrówka

301

Pardowik

281

Parschnitz

301

Parzymiechy

301

Paulseck

167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 193, 197, 198, 206,
208, 301

Pawłowo

patrz: Paulseck

Peiskretscham

301

Pelkinia

301

Penzing – obóz Stadt Haag

270

Peterswaldau

301

Peterwitz

301

Pieszyce

patrz: Peterswaldau

Pionki

301

Pithivia

288

Płaszów

patrz: Krakau-Plaszow

Płońsk

301

Pomiechówek

301

Poniatowa

29

Poniatowa

301

Posen

168, 189, 192, 195, 199, 203, 204, 209, 301

Potulice

301

Poznań

patrz: Posen

Praga XIII

281

Praust

301

Prokocim

301

25

Przemęt

patrz: Wiessberg

Przemyśl

30

Puck

301

Puławy

301

Pustkowo

301

Pustków

301

Pyskowice

patrz: Peiskretscham

R
Rab Gogolin

81

Raciąż

301

Radom

52

Radzymin

301

Rajskie

301

Ramnitz

301

Rastenburg

271

Rawicz

patrz: Rawitsch

Rawitsch

168, 192, 193, 195, 196, 198, 199, 203

Ratibor

301

Reigersfeld

301

Rentzschmühle

215, 272

Riese

124

Rogoźnica

patrz: Gross-Rosen

Rossfeld

174, 181, 195, 201, 202, 301

Rozstępniewo

patrz: Rossfeld

Rozwadów

301

Rychbach

127

Ryga

301

Rypin

301

Rzym

292

26

S
Sachsenhausen

301

Sackenhoym

301

Salzburg

256, 281

Salzwedel

273, 281

Sandhofen

175, 191, 195, 196, 201, 202

Sanhofen

301

Saybusch

301

Säuferwasser

86, 87

Schleissheim

241

Schlieben

274

Scholterwerke

86, 87

Schoppinitz

301

Schwandorf

275

Seibersdorf

301

Siemianowice

patrz: Laurahütte

Siepc

301

Sieradz

176, 188

Siegmar

246

Skarżysko-Kamienna – „Hasag”

31, 301

Smukała

301

Sobibór

32, 301

Sonda (Estonia)

301

Soski (Estonia)

301

Sosnowiec

patrz: Sosnowitz

Sosnowitz

301

Spindlersfelde

307

Spitzwald

177, 191, 195, 196, 197, 203, 207, 301

SS Caserne Nürnberg

240

St. Ottlien /Lazarett/

276

Stalowa Wola

33, 301

27

Starachowice

301

Staw

301

Steineck

178, 179

Strasdenhof (niedaleko Rygi)

301

Strassfurt

301

Strzegom-Grabina

patrz: Gräben

Stutthof

285, 286, 300, 301

Süd-Park (Rawicz)

196, 301

Szczepanów

301

Szebnie

34, 301

Sztutowo

patrz: Stutthof

T
Tannhausen

86, 87, 119, 121

Tarnopol

301

Tarnów

301

Theresienstadt

289

Toruń

301

Trawniki

35, 301

Treblinka

15, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 301

Trinec

patrz: Trzynietz

Troil

301

Trzebinia

301

Trzynietz

301

Tulischów

301

Türkheim

277

V
V Lager

86, 87

Vamosmikola

291

28

Volary

278

W
Waldenburg

93, 106, 301

Walheim

279

Wałbrzych

patrz: Waldenburg

Warmbrunn

86, 87

Warszawa

37

Warta

204

Weimar

224, 301

Weissberg

181

Weisser Adler (Gutfeld)

182, 301

Wesoła

patrz: Fürstengrube

Westerbork

301

Wiedeń

234

Wieliczka

301

Wiesau

301

Wiesenfurt

183, 184, 185, 186, 190, 191, 195, 196, 198, 201, 202,
205, 207, 208, 209, 301

Winnica

301

Włocławek

301

Wöbbelin

280

Wolanow

301

Wolfsberg

86, 87

Wollendorf

187, 191, 195, 196, 201, 202, 207

Wolta

301

Woszczkowo

patrz: Wollendorf

Wrocław

154

Wüstegiersdorf

86, 87, 104, 105, 106, 108, 109, 112, 123

Wüstegiersdorf – Jüdischer Spital Blumenau

98, 102, 103, 106, 115

Wüstegiersdorf –- Jüdischer Spital Lazarettküche

94

29

Wüstegiersdorf – Lazarett Kinderheim

97, 101, 111, 113, 114

Wüstegiersdorf – Spital Stöhr

107

Wüstegiesdorf – Lazarett Schule

95, 96, 100, 110

Wüstegiesdorf - Lager Bahnhof

99, 116

Z
Zamarte

301

Zamość

301

Zasław

301

Zaścianki

301

Zgierz

301

Zillerthal

301

Zschachwitz

246

Zschopau

246

Zwierzyniec

301

Zwitau

301

Ż
Żelechów

301

Żywiec

patrz: Saybusch

Wykaz dubletów:
Sygn.: 209/...
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2 – Bełżec
6 - Kulmhof - Chełmno n/Nerem
17 – Lublin
19 - Getta i obozy w województwie lubelskim
20 – KL Płaszów
26 – KL Płaszów
27 – KL Płaszów
28 – KL Płaszów
32 – Sobibór
33 – Stalowa Wola
35 – AL Trawniki
36 – Treblinka
39 – Treblinka
41 – Treblinka
42 – Treblinka
54 - KL Auschwitz i Jawischowitz – Jawiszowice
60 - KL Auschwitz
62 - KL Auschwitz
63 - KL Auschwitz
69 - KL Auschwitz – szpital
72 - KL Auschwitz
74 – KL Auschwitz

75 - KL Auschwitz – szpital
78 - KL Auschwitz
79 - KL Auschwitz
81 - Rab Gogolin i Ottmuth – Otmęt – Śląsk Pruski
85 - KL Gross-Rosen
105 - Wüstegiersdorf
109 - Wüstegiersdorf – Lazarett
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110 - Wüstegiersdorf – Lazarett Schule
120 - AL Dörnhau
123 - AL Dörnhau – szpital
125 – Klettendorf
129 - Obozy na Śląsku
133 - AL Folusch
146 - AL Grünweiler – Nadstawem
156 - Kutno – obóz przejściowy
204 - Różne obozy Kraju Warty
226 - Buchenwald
230 - Dora – pod-obóz Buchenwald
240 - SS Caserne Nürnberg
245 - KL Flossenbürg i jego pod-obozy pracy
251 - Hillersleben
255 - Liebenau
267 - Linz
273 - Salzwedel (Saksonia) – pod-obóz KL Neuengamme
281 - Różne obozy w Niemczech
283 – Koszalin
285 - Stutthof – Sztutowo – muzeum
286 - Stutthof
289 - Theresinstadt

292 – Włosi
295 – Różne
298 – Różne
303 – Szwecja

Inwentarz zbioru: OBOZY
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Generalgouvernement – Generalne Gubernatorstwo
BEŁŻEC
1. Bełżec
Kopia pisma Unterabteilungsleitera Türka skierowanego do An die Regierung
des Generalgouvernement, Innere Verwaltung, Bevölkerungswesen u.
Fürsorge doktora Föhla z odpowiedzią na wcześniejsze pytania telefoniczne
dot. rozwiązania obozu w Bełżcu i jego złego stanu obecnego
b. d., mps, j. niem., luźne, [uwagi: data napisana ołówkiem jest
błędna] s.
2. Bełżec
Kopia wykazu imiennego Żydów w wieku 12-60 lat przesiedlonych ze
Szczecina do Bełżca; (zawiera inf. na temat: imię, nazwisko, datę i miejsce
ur., zawód wyuczony, ostatnie miejsce zamieszkania)
b. d., Bełżec, mps, j. niem., luźne, s.
KULMHOF – Chełmno
3. Kulmhof – Chełmno n/Nerem
M’hot cunojgetriben cendlige tojzenter iden, zej ermordet un nochdem hot
men cunojgelegt gance berg fun matim un m’hot zej untergecunden
(Spędzono dziesiątki tysięcy Żydów, zamordowano ich i następnie złożono
całą górę martwych i podpalono) – org. art. Jakuba Pata w „Forwerts” z dn.
16.06.1946 – opisujący teren wokoło byłego obozu oraz fakty z istnienia
obozu (Władysław Bednarz, Michał Podchlebnik, Mordechaj Żuchowski nazwiska, których wspomnienia wykorzystano w art.)
1946, Nowy Jork, druk, j. żyd., [w art. zamieszczono zdjęcie Michała
Podchlebnika i zdjęcie kościoła w Chełmnie] s.
4. Kulmhof - Chełmno n/Nerem
Kopie dokumentów wykopanych w Chełmnie:
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i. Kopia zaświadczenia wydana na nazwisko Mojszego Hercenem z
Łodzi

celem

przedstawienia

go

w

Wydziale

Zasiłkowym

(12.12.1942)
b. d., mps, j. pol.
b - Wykaz nazwisk – kopia dokumentu z Chełmna (zawiera inf.
na temat: nazwisko, pierwsza litera imienia, numery po nazwisku)
[Pierwsza i piąta karta wykazu – materiał niekompletny]
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
5. Kulmhof - Chełmno n/ Nerem
Kopie listów prywatnych [na trzech z nich napisano, że znalezione zostały w
Chełmnie]:
a - list Reginy Fajn do rodziców, napisany w Koprzywnicy
26.05.1941
b.d., mps, j. niem.
b- list Szafrana wysłany z obozu pracy w Poznaniu zaadresowany do
Mnisza Finkelszteina do Leslau (Włocławek) z dn. 26.04.1942
b.d., mps, j. niem.
c - list Heli z Liszkowa (Reinickenhof) obozu przejściowego w
okolicach Inowrocławia do Heni z 18.02.1942
b.d., mps, j. pol.
d – list z nazwiskami 12 ostatnich Żydów pracujących w obozie
(znalezniony w maszynie do szycia na terenie obozu)
b.d, mps, j.pol.
e - list Jakuba do swoich dzieci – b. d.[nieczytelne w org. fr. zostały
wykropkowane]
b.d., mps, j. niem., j. pol., j. żyd.
f- - list do kuzyna Mote Alszula
b.d., mps, j. pol., j. żyd., luźne, s./
6. Kulmhof - Chełmno n/Nerem
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„Obóz straceń w Chełmnie nad Nerem, powiatu kolskiego /Kulmhof bei
Warthbrucken” kopia opisu obozu i dokonywanych w nim zbrodni oraz
ekonomia zagłady na podstawie zeznań naocznych świadków.
b. d., mps, j. pol., s.
“Masowe egzekucje Żydów w pow. Kolskim” – kopia relacji
b. d., mps, j. pol., s.
LEMBERG – LWÓW
7. Lemberg/Lwów – Janowskastrasse 134 – Janowski obóz śmierci
Kopia spisu imiennego załogi SS w obozie (zawiera inf. dot. danych
osobowych)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
KL LUBLIN
8. Lublin – Majdan Tatarski
Org. protokół z dn. 11.12.1946 z ekshumacji zwłok pomordowanych
11.11.1942 r. na Majdanie Tatarskim podpisany przez doktora Bolesława
Kielanowskiego
1946, rkps, j. pol., luźne, s.
9. KL Lublin
a - Org. wykaz imienny z dn. 12.04.1944: “Transportliste polnische Juden”
(zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię)
1944, Lublin, mps, rkps, j. niem., luźne, [ 2 egz.] s.
b – Org. spis Żydów – jeńców wojennych przesłanych do obozu pracy w
Lublinie w 1941 r. oraz więźniów skierowanych do obozu w latach 19411943 (zawiera m.in. inf. na temat: nazwisko, imię, nr obozowy, data i miejsce
ur., jęz., zawód, zawód, data przybycia do obozu)
c – różne notatki i korespondencja dot. organizacji pracy w KL Lublin
b. d., mps, rkps, j. niem., j. pol., luźne, s.
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10. KL Lublin – Majdanek
Org. artykuł Józefa Marszałka: „Geneza i początki budowy obozu
koncentracyjnego na Majdanku” (wydany później w „Zeszytach Majdanka”
1965, t.1) wraz z listem autora
1963, Lublin, mps, rkps, j. pol., luźne, s.
11. Muzeum – Majdanek
Org. sprawozdania dot. działalności Państwowego Muzeum na Majdanku
oraz plany pracy na kolejne lata (1965-1967) zawierające inf. dot.: planu
budżetu i jego wykonania w poszczególnych latach; „Sprawozdanie Komisji
Konserwatorsko-Artystycznej Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa
z wyjazdu do Majdanka i Zamościa w dniu 18.04.1966”; Org. sprawozdanie z
inspekcji Państwowego Muzeum na Majdanku przeprowadzonej w dniach 1819.02 1966 r. przez mgr Stanisława Orysiaka - dot. m in. wydania monografii
o obozie, utworzenia działu naukowego przy muzeum, szerzenia działalności
oświatowej oraz prac konserwatorskich
1965-1966, Lublin, mps, j. pol., luźne, s.
12. Muzeum –Majdanek
Org. korespondencja z „Towarzystwa Opieki nad Majdankiem. Rady
Naukowej” skierowana do Tatiany Berenstein dot. tematów posiedzeń Rady,
sesji naukowych i planów wydawniczych; Plany badań naukowych nad
dziejami obozu na Majdanku – dot. działalności wydawniczej, organizacji
biblioteki

przy

muzeum

oraz

kwerend

w

archiwach

krajowych

i

zagranicznych na temat historii obozu i jego pod-obozów
1961-1968, Lublin, mps, j. pol., s.
13. KL Lublin - Majdanek - działalność naukowa
Org. fiszki – wypis relacji z zespołu „Relacje sygn. 301/...” dot. relacji byłych
więźniów przebywających podczas wojny w obozie
b. d., rkps, j. pol., luźne, s.
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14. KL Lublin - Majdanek
Kopie sprawozdań z rozprawy przeciwko Paulowi Hoffmanowi byłemu
szefowi krematorium na Majdanku (zawierają akt oskarżenia, zeznania Artura
Schwarcmana,

Symchy

Turkieltauba,

Piotra

Sobolewskiego,

Marii

Petrusiewicz, Kazimierza Wdzięcznego, Zalchendlera, Chajma Sztajnmana,
Dory Minc, Edwarda Myszyńskiego, Chaima Zacharewicza, Sylwestra
Smetty’ego, Włodzimierza Pluteckiego, Wincentego Ducha, Gancburg Regi,
Gryncberga, Mordko Brawmana, Marii Biczyk, Szlomy Ajdelsona)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
15. KL Lublin – Majdanek
Kopie wykazów imiennych: „Żydzi więźniowie Majdanka” (zawiera inf. na
temat: imię, nazwisko, nr zeznania-nr relacji);
„Na Majdanku” – odpis relacji dot. funkcjonowania obozu aż do chwili
opuszczenia go przez SS-manów; m. in. SS-man Tuman, zbliżanie się Armii
Sowieckiej, prace wykonywane przez więźniów i ich stan psychiczny;
„Ranek na Majdanku” – odpis relacji dot. opisu czynności wykonywanych
rano przez więźniów jak i podczas dnia pracy, w tym obsługa krematorium,
„Wieczór na Majdanku” – odpis relacji dot. opisu apelu wieczornego;
ekonomia obozu – bogacenie się na ofiarach; opis planu obozu;
List z Majdanka – Kopia listu Józefa Kalismana więźnia Majdanka do żony –
opis stanu psychicznego: chęć śmierci;
Kopia pisma z Oddziału ŻIHu w Łodzi skierowanego do tejże jednostki w
Warszawie w sprawie Józefa Bartha członka załogi SS na Majdanku, z
załączonym zeznaniem Sobola Leona – byłego więźnia obozu na Majdanku
przybyłego tam z obozu Treblinka, opis pobytu w obozie na Majdanku od
momentu przybycia do niego
b. d., mps, rkps, j. pol., luźne, s.
16. KL Lublin – Majdanek
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Kopia wykazu imiennego: “Spis jeńców wojennych żołnierzy Armii Polskiej
wymordowanych na Majdanku” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i
miejsce ur., zawód)
b. d., mps, rkps, j. pol., s. [uwagi: mps=rkps]
17. Lublin – obozy pracy
Odpis Akt Rady Żydowskiej w Lublinie. Tom 53. Wykaz zmarłych Żydów w
obozach pracy na Lubelszczyźnie (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data
ur., miejsce pochodzenia, data zgonu – jest to r. 1940);
Odpis Akt Rady Żydowskiej w Lublinie. Tom 59. Rejestr wypadków śmierci
w Obozach Pracy (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur., miejsce
zamieszkania, miejsce pochowania i data śmierci)
Kopia „Uwagi w sprawie obozów pracy przymusowej w Lubelszczyźnie i
możliwości poprawienia warunków w tych obozach
b. d., mps, rkps, j. pol., luźne, s.
18. Majdan Tatarski
Kopia ogólnego spisu lekarzy zatrudnionych w ambulatorium lub szpitalach
(zawiera inf. na temat: lekarz, data ur., miejsce i dzień zatrudnienia, uwagi)
b. d., mps, j. niem., luźne, s.
19. Getta i obozy w województwie lubelskim
Kopia wykazu geograficznego: „Spis miejsc straceń żydowskiej ludności oraz
gett i obozów w województwie lubelskim w okresie okupacji hitlerowskiej”
(zawiera inf. na temat: nazwa miejsca z krótką charakterystyką oraz
zaznaczeniem gdzie znajdują się masowe groby);
Niewypełnione „Kwestionariusz o masowych egzekucjach i grobach
masowych”, „Kwestionariusz w obozach” (zawierają pytania dot. ustalenia
danych osobowych ofiary oraz sposobu i miejsca pochówku oraz ekshumacji)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
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KL PŁASZÓW – Krakau-Plaszow
20. KL Płaszów
Häftlingsakte – org. teczka na akta więźniów w obozie
b. d., Krakau-Plaszow, druk, j. niem., s.
21. KL Płaszów
Meldunki Arbeitseinsatzführers, zestawienia, wykazy dot. więźniów (m. in.
ilości i stawek płac), przegląd więźniów pracujących (org. i kopie)
IX-XI.1944, Kraków-Płaszów, druk, mps, rkps, j. niem., luźne, s.
22. KL Płaszów
Wykaz imienny więźniów zmarłych w obozie w dn. 1-21.10.1944;
sprawozdania dot. stanu ilości więźniów w obozie: nowych transportów jak i
pod względem narodowości z podziałem na Żydów i aryjczyków; raport z
aresztu prewencyjnego: „Schutzhaftlager-Rapport des KL Płaszów”; puste
karty personalne więźniów: Häftlings-Personal-Karte (org. i kopie)
IX-XI.1944, Kraków-Płaszów, druk, mps, rkps, j. niem., luźne, s.
23. KL Płaszów
Kopia wykazu więźniów mężczyzn „Zusammnestellung der Berufe der
männlichen Häftlinge des KL Plaszow“ zawiera wypis zawodów z liczbowym
zestawieniem więźniów przyuczonych i wyuczonych w nich oraz wypis
imienny więźniów (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, nr więźnia)
b. d., mps, rkps, j. niem., luźne, s.
24. KL Płaszów
Meldunki, zestawienia, wykazy więźniów, m. in.: przegląd więźniów w KL
Płaszów dokonany w dn. 31.XII.1944; raporty z aresztu prewencyjnego:
„Schutzhaftlager-Rapport des KL Płaszów”; [na jednej z kart narysowane są
oznaczenia więźniów] (org. i kopie)
b. d., mps, rkps, j. niem., j. pol., luźne, s.
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25. KL Płaszów
Materiały z obozu w Płaszowie. Napisy i etykiety – fotokopie wykonane z
klisz oryginalnych. Na części z nich jako autor występuje Bau; dokumenty
zostały przekazane do oddziału ŻIH-u w Krakowie 17.04.1948
b. d., druk, rkps, j. niem., j. pol., luźne, s.
26. KL Płaszów
Kopia wykazu więźniarek wg zawodów „Zusammnestellung der Berufe der
weiblichen Häftlinge des KL Plaszow“ zawiera wypis zawodów z liczbowym
zestawieniem więźniów przyuczonych i wyuczonych w nich oraz wypis
imienny więźniów (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, nr więźnia)
Kopia

wykazu

imiennego

wg

narodowści

i

zawodów:

„Polnische

Schutzhäftlinge, Deutsche...”
1944, mps, j. niem., j. pol., luźne, s.
27. KL Płaszów
a- Kopia „Wykaz więźniów w obozie płaszowskim. Stan z 11.XI.1944”
(zawiera inf. na temat: imię, nazwisko; przy niektórych jest podana nazwa
innego obozu i data)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
b - Kopia wykazu imiennego „Aufstellung der 156 verbliebenen weiblichen
jüdischen Häftlinge“ (zawiera inf. na temat: imię, nazwisko)
b. d., mps, j. niem., luźne, s.
28. KL Płaszów
„Płaszów” – odpis relacji dot. grobów masowych w Płaszowie
Komunikat informacyjny dot. obozu w Płaszowie
Plan obozu KL Plaszow
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

40

PONIATOWA
29. Poniatowa – obóz i pomnik w miejscu poobozowym
a - Org. zaproszenie przez Komitet Budowy Pomnika Ofiar Hitleryzmu przy
ZBoWiD W ZWSI Poniatowa na uroczystość założenia kamienia węgielnego
pod budowę pomnika w Poniatowej wraz z programem uroczystości w dn.
25.10.1958 r.; notatki dotyczące ilości Żydów, którzy zginęli Majdanku,
Bełżcu i Sobiborze
1958, druk, rkps, j. pol., s.
b - Załącznik do pisma nr 10/58: „Krótka informacja z życia obozu
koncentracyjnego dla Żydów w Poniatowej” dot. funkcjonowania obozu –
została sporządzona przez przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika
Ofiarom Hitleryzmu Matwieja Bronisława na podstawie rozmów z okoliczną
ludnością
14.10.1958, Poniatowa, mps, j. pol., s.
c - Załącznik do pisma nr 10/58: fotokopie: Plany budowy pomnika
(„Lokalizacja grobu masowego na terenie ZWSJ w Poniatowej”, „Plan
sytuacyjny budowy pomnika na osiedlu w Poniatowej”, „Płyta nagrobka”) –
na planach znajdują się pieczątki Komitetu Budowy Pomnika ofiarom
hitleryzmu
b. d., Poniatowa, rkps, plan, j. pol., luźne, s.
d – Poniatowo – relacja z 9.06.1943 dot. sytuacji w obozie
b. d., rkps, mps, j. pol., luźne, s.
PRZEMYŚL
30. Przemyśl – obóz przejściowy
Org. legitymacja obozowicza Schattnera Marka wydana 25.11.1942 przez
Instandstezungswerkstätten des SS-u Polizeiführers im Distrikt Krakau
Przemysl
1942, Przemyśl, druk, mps, j. niem., j. pol., s.
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SKARŻYSKO-KAMIENNA
31. Skarżysko-Kamienna – obóz „Hasag”
Wycinki prasowe art. autorstwa I. Czaplarskiej, B. Mielniczuka ze „Słowa
Ludu” z 1967 roku dot. obozu Hasag: Śmierć była ich rozrywką, Z tajemnic
„Hasagu. Pikryniarze – ludzie żółtego piekła, Z tajemnic „Hasagu”. Ze
Skarżyska za Łabę
1967, druk, j. pol., luźne, s.
SOBIBÓR
32. Sobibór
„Świadkowie obozu Sobibór” – wypis imienny (zawiera inf. na temat:
nazwisko, imię, miejsce zam.);
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
STALOWA WOLA
33. Stalowa Wola
Kopia wypisu imiennego więźniów (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię)
b. d., mps, rkps, j. pol., luźne, s.
SZEBNIE
34. Szebnie
„Wielostronna pomoc więźniom obozu w Szebniach w okresie okupacji
hitlerowskiej”, Marian Rząca (były więzień obozu) – kopia szkicu art. z 1978
r. napisanego na życzenie red. pisma PRZEGLĄD LEKARSKI „Zeszyty –
Oświęcim” w Krakowie (zawiera m. in. „Obóz głodowy pod Jasłem”,
Wisława Szymborska, funkcjonowanie obozu, pomoc z zewnątrz udzielana
więźniom obozu)
„Szebnie – obóz śmierci” - relacja Konrada dot. sytuacji w obozie
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
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AL TRAWNIKI
35. AL Trawniki
Dokumenty org. i kopie dot. obozu pracy w Trawnikach:
a - Org. notatka z 1945 r. po żydowsku dotycząca przekazania dokumentów
obozu Trawniki;
b - Pismo kierownika obozu dot. wysłania dodatkowych 10 strażników do
konwoju podczas transportowania więźniów do Milejowa
c - „Szkoła SS w Trawnikach” – nazwiska i dane osobowe 3 pracowników SS
w obozie w Trawnikach
d - Wykaz imienny „Liste der Speditions – Arbeiter” do Fuhrpark (zawiera
inf. na temat: nazwisko, imię, nr baraku)
e - „Tischelerei” - wykaz imienny więźniów pracujących w stolarni (zawiera
inf. na temat: nazwisko, imię, nr baraku)
f - „Baracke 14” - wykaz imienny więźniów z baraku nr 14 (zawiera inf. na
temat: nazwisko i imię)
g - Wykaz imienny więźniów przebywających w Trawnikach (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur.)
h – relacja Wacława z 5.08.1943
i – Meldunek informacyjny Wacława dot. obozu
b. d., mps, rkps, j. niem., j. pol., j. żyd., luźne, s.
TREBLINKA
36. Treblinka
a - Art. Af di felder fun Treblinke Rachel Auerbach, „Dos naye lebn“ do nr
52: [między listopadem 1945 a 1947 r.]
b. d., druk, j. żyd., s.
b - „Ogoniok” nr 8 z dn. 28.02.1945 i nr 9-10 z dn. 10.03.1945 zawiera art.
Kombinat smierti w Treblinkie Samuel Rejzman, [w nr 8 umieszczone zostało
zdjęcie z podpisem: Ostatki łagieria smierti w Trieblinkie]
1945, druk, j. ros., s.
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c - Sefer milchamot ha-gitaot bejn ha-chomot, be-mechonot, be-irot, Icchak
Cukerman, Mosze Bsuk – dot. między in. powstania w Treblince
b. d., druk, j. hebr., luźne, s.
37. Treblinka
a - Org. pismo zaadresowane na Żydowski Instytut Historyczny do, którego
dołączony odpis “Protokół z komisyjnego wyjazdu do Treblinki, w dniu
3.06.1954 roku”- dot. obecnego stanu miejsca po-obozowego.
b - Odpis „Protokół Nr 44/60” – sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oceny
Projektów Inwestycyjnych przy Okręgowej Dyrekcji Budowy Osiedli
Robotniczych z dn. 24.03.1960 r. – dot. budowy pomnika na terenie byłego
obozu
c - „Koreferat” Adolfa Ciborowskiego dołączony do sprawozdania z dn.
24.03.1960 r.
d - „Protokół” z posiedzenia Komisji dla ustalenia tekstów napisów dla
Treblinki z dn. 10.10.1961
1954-1961, Warszawa, mps, rkps, j. pol., luźne, s.
38. Treblinka
a - „Treblinka” – kopia raportu opartego na relacjach naocznych świadków
dot. obozu śmierci podczas jego funkcjonowania (25.03.1943)
b - Kopia sprawozdania z dotychczasowych wyników dochodzenia w sprawie
obozu Treblinka „Extermination camp at Treblinka”
b. d., mps, j. ang., j. pol., luźne, s.
39. Treblinka
a - „Rok w Treblince” – mps art. dot. Treblinki wydanego w „Głos
Demokracji. Tygodnik Polski” nr 50 z 30.06.1944
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
b - „Treblińska fabryka śmierci” - tłumaczenie art. dot. obozu śmierci w
Treblince wydanego drukiem w „Stalinskij udar” z dn. 25.08.1944 r.
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b. d., mps, j. pol., luźne, s.
c - „The Treblinka Hell” W. Grossmana – tłumaczenie art. z trzymiesięcznika ang. „International Literature” Nr 6 z 1945 r.- [wydany jako
książka Piekło Treblinki. Reportaż literacki]
b. d., mps, j. ang., j. pol., luźne, s.
d - „Obóz śmierci w Treblince”- dot. historii obozu w Treblince, m. in.
położenie, funkcjonowanie, wygląd budynków
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
40. Treblinka
Odpis protokołu z ogólnego zebrania byłych więźniów Treblinki “Algemeyne
farzamlung fun di ibergeblibene lageristn fun “Treblinka” (15.07.1945)
b. d., mps, j. żyd., luźne, s.
41. Treblinka
Odpis Sprawozdania Głównej Komisji dla Zbadania Zbrodni Hitlerowskiej w
Polsce o Treblince z 1945 r. - “Do Centralnego Komitetu Żydów Polskich w
Warszawie” z pobytu komisji na polach byłego obozu Treblinka
b. d., mps, rkps, j. pol., s.
42. Treblinka
a - Kopia wykazu imiennego “Lista byłych więźniów Treblinki uczestników
powstania 2.08.1943 r.” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, adres)
b - Kopia wykazu imiennego “Lista byłych więźniów Treblinki” (zawiera inf.
na temat: nazwisko, imię, adres)
c - Kopia wykazu imiennego “Świadkowie obozu Treblinki” (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, adres) [spis zawiera te same dane co powyższa lista do
nr-u 35]
b. d., mps, rkps, j. pol., s.
43. Treblinka
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a - Bunt w obozie zagłady – kserokopia art. M. Bakalczuka z „Przeglądu” dot.
m. in. przygotowania i wybuchu buntu w obozie zagłady Treblinka oraz
stosunku okolicznych chłopów do b. obozu
b. d., druk, j. pol., luźne, s.
b - Mojsze Lubling – kserokopia wspomnień byłego więźnia m. in. na temat
pobytu w Treblince
b. d., druk, j. żyd. [w transliteracji], luźne, s.
Schleisen - Śląsk
ANNABERG-JUDENLAGER – GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY
44. Zwangsarbeitslager Annaberg-Judenlager - Góra św. Anny – Preussen (Provintz
Oberschlesien)
Kto zna tajemnicę góry św. Anny. Obóz koncentracyjny, po którym nie
pozostało ani ślad artykuł z dn. 25.07.1948 „Głos Ludu” utajniony obóz gdzie
pracowali Żydzi z Będzina i Sosnowca, po którym pozostały szczątkowe
informacje
1948, druk, j. pol., s.
KL AUSCHWITZ – Oświęcim i jego pod-obozy:
45. KL Auschwitz
Org. korespondencja władz obozowych Auschwitz z nadrzędnymi władzami
w Berlinie: sprawozdania dotyczące m.in. zaopatrzenia i sytuacji w obozie
1940-1941, Auschwitz-Berlin, mps, j. niem., luźne, s.
46. KL Auschwitz
Org. zgłoszenie śmierci więźniów z września 1942 roku – są szczątkowe;
48 kart zgonu wystawione 31.12.1942 roku - Żydów, ewangelików,
katolików, greko-katolików obywateli różnych krajów. Na karcie podane
imię, nazwisko, wyznanie, adres zamieszkania przed wojną, data ur. i śmierci
(zawiera inf. na temat: [wszędzie podana jest data 22.12.1942], imiona i
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nazwiska rodziców, stwierdzenie zgonu przez lekarza obozowego i podanie
przyczyny śmierci) [uwagi: akta są w kiepskim stanie]
1942, druk, mps, j. niem., luźne, s.
47. KL Auschwitz
Häftlingszahnstation des KL Auschwitz – org. formularze więźniarskiej stacji
dentystycznej adresowane do Politische Abteilung des KL Auschwitz
(politycznego oddziału obozu) w sprawie usunięcia złotych protez zębowych
u trupów skierowanych do krematorium – więźniów o numerach: 29900 i
29011 [na jednej karcie jest nazwisko więźnia]
1942, druk, rkps, j. niem., s.
48. KL Auschwitz i jego pod-obóz Monowitz (Buna-Werke)
a - Notatka służbowa dot. m. in.: małej wydajności więźniów skierowanych
do pracy w I.G. Farben i Buna-Werke Auschwitz
b - Korespondencja w sprawie skierowania z Auschwitz więźniów
pracowników (architektów i budowniczych) do fabryki w „Buna-Werke” do
Monowitz
c - Sprawozdanie inspektora obozu dot.: stanu więźniów, robót w barakach,
stanu sanitarnego, wyżywienia, odzieży, zdrowia więźniów przesiedlenia do
innych obozów. (I-IV.1942)
d

-

Pismo

z

SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt

w

Berlinie

do

Oranienburga dotyczące m.in. zapłaty za pracę więźniów ze strony
przedsiębiorców (org. i kopie)
1941-1942, Auschwitz-Berlin-Oranienburg, druk, mps, j. niem., luźne,
s.
49. KL Auschwitz
2 pisma org. i 1 odpis z Oranienburga skierowane do komendanta KL
Auschwitz Hoessa dot. ewakuacji więźniów do różnych obozów, 5.10.1942 –
4.09.1943

47

1942-1943, Oranienburg, mps, j. niem., luźne, s.
50. KL Auschwitz
Org. dokumentacja Arbeitskommando Gärten-Verwaltung; sprawozdania
dzienne dot. pracy w ogrodzie składane przez Gärten-Capo; zapotrzebowanie
i przydział więźniów do prac ogrodowych (IV-X.1943)
1943, Auschwitz, druk, rkps, j. niem., luźne, s.
51. KL Auschwitz
Org. dokumenty obozowe – wnioski dot. założenia lub zniesienia ogrodów
(V-X.1943)
1943, Auschwitz, druk, mps, rkps, j. niem., luźne, s.
52. KL Auschwitz
Org. sprawozdanie sporządzone przez SS-Untersturmführera Auschwitz dot.
m.in. wyboru więźniów, którzy mają zostać wysłani do KL Lublin i obozu
pracy w Radomiu. Mowa o Buna-Werke (6.07.1943)
1943, mps, j. niem., s.
53. Auschwitz-Birkenau – Oświęcim-Brzezinka
List Otto Schöna więźnia Birkenau do Editki, m. in. z podziękowaniami za
przesłaną paczkę żywnościową, z dn. 31.03.1944 – org. (czes.) i kopia (niem.)
b. d., mps, rkps, j. czes., j. niem., luźne, s.A
54. KL Auschwitz i Jawischowitz – Jawiszowice
a - Org. i odpisy protokołów przesłuchań więźniów-świadków (w tym też
Kapo) w sprawie wykroczeń w obozie (nie tylko Żydów); (zawierają nast.
inf.: dane osobowe przesłuchiwanego i nr obozowy);
b - Protokół przesłuchania dotyczy Arbeitslager Jawischowitz (Jawiszowice)
1944, Auschwitz, mps, j. niem., s.
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55. KL Auschwitz
„Polska Agencja Prasowa Polpress”:
- z dn. 23.04.1945 kartka nr 7, art.: Droga na świat prowadzi
przez komin – zeznania świadka Juliusza Gauszera przed
Komisją oświęcimską;
- z dn. 28.04.1945 kartka nr 15, art.: Dzieci na workach
przenoszono do krematoriów – zeznania Ligi Ferry’ego przed
Komisją oświęcimską;
1945, mps, j. pol., luźne, s.
56. Muzeum w KL Auschwitz i Auschwitz-Birkenau
a - Działalność muzeum w Auschwitz i Auschwitz-Birkenau – org.
sprawozdanie kustosza Jerzego Bradhubera Das Staatliche Museum in
Auschwitz. Organisation. Tetigkeit. Gesamtarbeiten für 1957 – organizacja,
działalność i funkcjonowanie; historia powstania muzeum i nadanie byłemu
obozowi statusu muzeum, prace konserwatorskie
1957, mps, j. niem, luźne, s.
b - Das Staatlicher Museum in Auschwitz. Die Frage des Denkmals - sprawa
wybudowania pomnika na terenie Auschwitz-Birkenau oraz sprawa muzeum
w Auschwitz
b. d., mps, j. niem., s.
57. Państwowe Muzeum w Auschwitz
„Biuletyny Państwowego Muzeum w Oświęcimiu”:
- Biuletyn nr 1/66 z 7.02.1966
- Biuletyn nr 9/66 z 10.10.1966
- Biuletyn nr 10/66 z 11.11.1966
- Biuletyn nr 11/66 z 7.12.1966
- Biuletyn nr 2/67 z 7.03.1967
- Biuletyn nr 7/67 z 7.08.1967
- Biuletyn nr 8/67 z 9.09.1967
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- Biuletyn nr 9/67 z 5.10.1967
- Biuletyn nr 10/67 z 8.11.1967
- Biuletyn nr 11/67 z 8.12.1967
- Biuletyn nr 1/68 z 9.02.1968
- Biuletyn nr 2/68 z 6.03.1968
- Biuletyn nr 3/68 z 5.04.1968
- Biuletyn nr 4/68 z 8.05.1968
- Biuletyn nr 5/68 z 8.06.1968
- Biuletyn nr 8/68 z 7.08.1968
- Biuletyn nr 9/68 z 5.09.1968
- Biuletyn nr 10/68 z 7.11.1968
- Biuletyn nr 11/68 z 9.12.1968
- Biuletyn nr 12/68 z 9.01.1969
- Biuletyn nr 1/69 z 5.02.1969
- Biuletyn nr 2/69 z 7.03.1969
- Biuletyn nr 3/69 z 10.04.1969
- Biuletyn nr 6/69 z 4.07.1969
1966-1969, Oświęcim, mps, j. pol., luźne, s.
58. KL Auschwitz
Org. pismo Janusza Rajchmana zawierające inf. dot. dziejów Kazimierza
Górniczego podczas okupacji niemieckiej wraz ze spisem Żydów z tego
miasta i okolicznych osiedli pomordowanych w Auschwitz
1990, Warszawa, j. pol., mps, rkps, luźne, s.
59. KL Auschwitz
a - Org. karta obiadowa więźnia z numerem 26.737 o nazwisku Stern Jakób
b. d., druk, j. niem., s.
b - Prämienschein (kwit ubezpieczeniowy) über RM. 1 Konzentrationlager
Auschwitz
b. d., Auschwitz, druk, j. niem., s.
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c - Org. wykaz 12 SS-Schütze (strzelców) zamieszkujących pokój nr 178
b. d., rkps, j. niem.,
d - Org. karta przydziałowa na nazwisko Schwarz Regina więźnia nr 13746
b. d., druk, rkps, j. niem., s.
60. KL Auschwitz
a - „Oryginalne dokumenty z Auschwitz”: kopie wykazów więźniów. Kopia
wypisu zawartości wykazów Żydów przebywających w obozie
b. d., rkps, j. pol., luźne, s.
b - Kopia wykazu imiennego z dn. 20.04.1942 – zawiera wykaz imienny
więźniów z transportu do Auschwitz przybyłego 17.04.1942 ze Słowacji
(zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię, data i miejsce ur., data
śmierci);
c - Kopia wykazu imiennego z dn. 22.04.1942 – zawiera listę przybyłych w
dn. 19.04.1942 ze Słowacji (zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię,
data i miejsce ur., data śmierci);
d - Kopia wykazu imiennego z dn. 24.04.1942 - zawiera listę przybyłych w
dn. 23.04.1942 ze Słowacji (zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię,
data i miejsce ur., data śmierci);
e - Kopia wykazu imiennego z dn. 27.04.1942 - zawiera listę przybyłych w
dn. 24.04.1942 ze Słowacji (zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię,
data i miejsce ur., data śmierci);
f - Kopia wykazu imiennego z dn. 2.05.1942 - zawiera listę przybyłych w dn.
29.04.1942 ze Słowacji (zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię,
data i miejsce ur., data śmierci);
g - Kopia wykazu imiennego z dn. 26.05.1942 - zawiera listę przybyłych w
dn. 22.05.1942 z KL Lublin (zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko,
imię, data i miejsce ur., data śmierci);
h - Kopia wykazu imiennego z dn. 10.06.1942 – zawiera listę przybyłych w
dn. 7.06.1942 z RSHA (Reichssicherheitshauptamt) – Głównego Urzędu
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Bezpieczeństwa Żydów z różnych krajów (zawiera inf. na temat: nr więźnia,
nazwisko, imię, data i miejsce ur., data śmierci);
i - Kopia wykazu imiennego z dn. 21.06.1942 – zawiera listę przybyłych w
dn. 20.06.1942 ze Słowacji (zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię,
data i miejsce ur., data śmierci);
j - Kopia wykazu imiennego z dn. 26.06.1942 – zawiera listę przybyłych w
dn. 24.06.1942 z RSHA (zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię,
data i miejsce ur., data śmierci);
k - Kopia wykazu imiennego z dn. 29.06.1942 – zawiera listę przybyłych w
dn. 27.06.1942 z RSHA (zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię,
data i miejsce ur., data śmierci);
l - Kopia wykazu imiennego – zawierającego listę przybyłych w dn.
30.06.1942 z KL Lublin (zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię,
data i miejsce ur., data śmierci);
m - Kopia wykazu imiennego z dn. 3.07.1942 – zawiera listę przybyłych w
dn. 30.06.1942 z RSHA (zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię,
data i miejsce ur., data śmierci);
n - Kopia wykazu imiennego – zawiera listę przybyłych w dn. 4.07.1942 z
RSHA (zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię, data i miejsce ur.,
data śmierci);
o - Kopia wykazu imiennego – zawiera listę przybyłych w dn. 11.07.1942 z
RSHA (zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię, data i miejsce ur.,
data śmierci);
p - Kopia wykazu imiennego – zawiera listę przybyłych w dn. 17.07.1942 z
RSHA (zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię, data i miejsce ur.,
data śmierci);
q - Kopia wykazu imiennego więźniów przesłanych z KL Buchenwald do KL
Auschwitz 10.10.1942 roku (zawiera inf. na temat: nr obozowy, nazwisko,
imię, data i miejsce ur.);
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r - Kopia wykazu imiennego więźniów (zawiera inf. na temat: nr więźnia,
nazwisko, imię, data ur., data śmierci, narodowość (przy niektórych wpisana
miejscowość w tej kolumnie);
s - Kopia wykazu imiennego więźniów (zawiera inf. na temat: nr obozowy,
nazwisko, imię)
b. d., mps, j. niem., luźne, s.
61. KL Auschwitz
Wykazy imienne więźniów Konzentrations-Lager Auschwitz (zawiera inf. na
temat: nr więźnia, nazwisko, imię, data ur. i śmierci, narodowość) – druk list
znajdujących się pod sygn. 60 oprócz listy przybyłych w dn. 17.07.1942 z
RSHA i list b. d.;
b. d., druk, j. niem., luźne, s.
62. KL Auschwitz
Odpis rozkazu specjalnego komendanta Auschwitz nr 17/43 z dn. 30.07.1943.
Zarządzenie w sprawie magazynu odzieżowego i odzieży więźniów
b. d., mps, j. niem., luźne, s.
63. KL Auschwitz
a - Kopia 10 przykazań dla blokowego (Blockführera);
b - Kopia Sprawozdań dwutygodniowych i miesięcznych dot. Auschwitz i
jego pod-obozów m.in. o pracy więźniów;
c - Kopia rachunku dla firmy Lepsky i S-ka z Bunzlau (Bolesławiec) za pracę
więźniów obozu;
d - Kopia dokumentu dot. m. in. śmierci większości więźniów z transportu z
Buchenwaldu;
e - Kopia Dokumentów dot. transportu więźniów z KL Lublin do KL
Auschwitz;
f - Kopia Sturmbann-Befehl (rozkaz) nr 29/43, m.in. o pochwale załogi SS;
g - Kopia meldunków o śmierci więźniów w obozie;

53

h - Kopia wykazu więźniów z KL Auschwitz I z dn. 21.11.1944;
i - Kopie meldunków o karach wymierzonych więźniom za rozmaite
„przestępstwa” – spanie podczas pracy, kradzieże chleba itp.
j – kopie list transportów Żydów Europy wysłanych do Oświęcimia w latach
1943-1944. Sporządzone na podst. listy dr. Rulkena (zawiera inf. na temat:
kraj skąd wysłano, liczba wysłanych, liczba zagazowanych)
k – komunikat informacyjny dot. Oświęcimia
l – Sprawozdanie okresowe /25.05.1944-15.06.1944/ „Aktion Höss-Aktion
Reinhardt” dot. Auschwitz i jego filii
m – varia – niekompletne notatki dot. funkcjonowania obozu w Auchwitz i
Auschwitz-Birkenau; informacje o Żydach z Zagłębia Dąbrowskiego
wywiezionych do Auschwitz
b. d., mps, rkps, j. niem., j. pol., luźne, s.
64. KL Auschwitz
Fotokopie dokumentów wypożyczonych w dniu 17.10.1959 z Żydowskiego
Instytutu Historycznego do ekspertyzy przez Państwowe Muzeum w
Oświęcimiu (mgr Tadeusz Iwaszko, 25.01.1960) o sygn. D-AuI-3a/103 – DAuI-3a/157 (Arbeitseinsatz KL I tom 3).
Patrz też sygnatura 209/310.
1960, j. niem., fot., poszyt, s.
65. KL Auschwitz-Birkenau
Wypis: „Full number of transported men-groups, who arriwed to Oswiecim II
(Birkenau) in the period from 21.10.1943 to 30.10.1944 to block B II-a
(quarantine), list drawn by Dr Otto Walken” (zawiera inf. na temat: data,
narodowość, nazwa miejscowości, nr tatuażu, liczba osób zagazowanych)
b. d., mps, j. ang., luźne, s.A
66. KL Auschwitz
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Kopia wykazu imiennego nowoprzybyłych więźniów z KL Auschwitz z dnia
9.09.1944 roku ujętego w Abteilung Hollerith (zawiera inf. na temat: nr
obozowy więźnia, nazwisko, imię, data ur., zawód wyuczony, funkcja
sprawowana w obozie)
b. d., mps, j. niem., luźne, s.
67. KL Auschwitz (m.in. obóz cyganów)
Kopie krótkich komunikatów i zestawień lekarza obozowego dotyczące
chorych więźniów i ich kwarantann
b. d., mps, j. niem., luźne, s.
68. KL Auschwitz - Obóz pracy E.V.O. Jaworzno
Kopia wykazu imiennego Żydów znajdujących się w Jaworznie (zawiera inf.
na temat: nazwisko, imię, nr więźnia, miejsce pochodzenia)
b. d., mps, j. niem., luźne, s.
69. KL Auschwitz – szpital
a - Kopia wykazu imiennego: “Spis chorych poddanych tureckich, poddanych
perskich, litewskich, łotewskich, Cyganów, Norwegów, Amerykanów
znajdujących się w szpitalu w Oświęcimiu, stan z dnia 7.03.1945” (zawiera
nast. inf.: nazwisko, imię, imię ojca, wiek, ost. miejsce zam.);
b - Kopia wykazu imiennego: “Spis chorych poddanych holenderskich
znajdujących się w szpitalu w Oświęcimiu, stan z 7.03.1945” (zawiera nast.
inf.: nazwisko, imię, imię ojca, wiek, ost. miejsce zam.);
c - Kopia wykazu imiennego: “Spis chorych Austryjaków znajdujących się w
szpitalu w Oświęcimiu, stan z 7.03.1945” (zawiera nast. inf.: nazwisko, imię,
imię ojca, wiek, ost. miejsce zam.);
d - Kopia wykazu imiennego: “Spis chorych Jugosławian znajdujących się w
szpitalu w Oświęcimiu, stan z 7.03.1945” (zawiera nast. inf.: nazwisko, imię,
imię ojca, wiek, ost. miejsce zam.);
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e - Kopia wykazu imiennego: “Spis chorych Czechosłowaków (Żydów)
znajdujących się w szpitalu w Oświęcimiu” (zawiera nast. inf.: nazwisko,
imię, imię ojca, wiek, ost. miejsce zam.);
f - Kopia wykazu imiennego: “Spis chorych Francuzów (Żydów)
znajdujących się w szpitalu w Oświęcimiu, stan z dn. 7.03.1945” (zawiera
nast. inf.: nazwisko, imię, imię ojca, wiek, ost. miejsce zam.);
g - Kopia wykazu imiennego: “Spis chorych Amerykanów (Żydów)
znajdujących się w szpitalu w Oświęcimiu, stan z dn. 7.03.1945” (zawiera
nast. inf.: nazwisko, imię, imię ojca, wiek, ost. miejsce zam.);
h - Kopia wykazu imiennego: “Spis ch orych Polaków (Żydów) znajdujących
się w szpitalu w Oświęcimiu, stan z dn. 7.03.1945” (zawiera nast. inf.:
nazwisko, imię, imię ojca, wiek, ost. miejsce zam.);
i - Kopia wykazu imiennego: “Spis chorych poddanych węgierskich(Żydów)
znajdujących się w szpitalu w Oświęcimiu, stan z dn. 7.03.1945” (zawiera
nast. inf.: nazwisko, imię, imię ojca, wiek, ost. miejsce zam.)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
70. Auschwitz-Birkenau
Kopia „Biuletynu Komitetu Pomocy przy Agencji Żydowskiej w Palestynie”
- obozy w Terezinie i Auschwitz; opis gazowania Żydów w Birkenau (w
obozie cygańskim); likwidacja Żydów z Będzina; opis Auschwitz;
wywiezienie Bibersteina i innych członków Judenratu do Auschwitz oraz
wysiedlenie Żydów z Krakowa. czerwiec 1945
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
71. Auschwitz-Birkenau
a - Kopia relacji dot. opisu znakowania więźniów za pomocą trójkątów;
utworzenie obozu Birkenau przez Niemców w celu uśmiercania Żydów w
komorach gazowych; nieświadomość Żydów z zagranicy o prawdziwym
przeznaczeniu Birkenau; pierwsze masowe egzekucje w obozie; śmierć aktora
– Witolda Zacharewicza; uśmiercanie za pomocą zastrzyku; listopad 1944;
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b - Kopie zeznań osób (7.05.1945), które przeżyły Auschwitz-Birkenau:
doświadczenia lekarskie przeprowadzane na więźniach; likwidacja w
komorach

Żydów

z

różnych

krajów;

praca

przy

osuszaniu

błot

oświęcimskich; zakopywanie ludzi żywcem; uśmiercanie za pomocą
zastrzyków; wywoływanie przedwczesnych porodów u ciężarnych kobiet;
składy sortowania i pakowania odzieży
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
72. KL Auschwitz
a – Raport sporządzony przez polskie podziemie (?) zawierający obliczenia
szacunkowe więźniów Auschwitz (żywi, zamordowani, odtransportowani do
innych obozów) w okresie 1940-22.02.1944)
b – Raport sporządzony przez polskie podziemie (?) o Bloku 10
(eksperymenty na kobietach)
c – Raport sporządzony przez polskie podziemie (?) o więźniach w zakładach
Buna, o sytuacji na terenie Auschwitz.
d – Raport sporządzony przez polskie podziemie (?) o sytuacji w Oświęcimiu
w dniach 21.08.1944, 21.09.1944, 6.10.1944
[1944], mps, j. pol., s.
72A. KL Auschwitz
Kopie dokumentów niemieckich dot. obozu w Oświęcimiu.
b.d., mps, j.pol., j.ang., s.
73. KL Auschwitz
Kopia pisma Wernera Renza do ŻIH-u dot. transportów RSHA polskich
Żydów skierowanych do Auschwitz (list zawierają gł. dane ilościowe Żydów
wysłanych do obozu – podane są za opracowaniami naukowymi Hilberga,
Pilichowskiego, Madajczyka, Rohwera, Y. Arada i in.; dołączone są 2
kserokopie map: z: Martin Broszat Nationalsozialistische Polenpolitik 19391945, Stuttgart 1961, s. 199; Gerald Reitlinger Die Endlösung. Hitlers
Versuch der Ausrottung der Juden Europas 1939-1945, Berlin 1956, s. 47)
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b. d., j. niem., mps, luźne, s.
74. KL Auschwitz
Kopia wykazu imiennego: „Lista jeńców Konzentrationslager Auschwitz z
bloku 4a. /na dostawę paczek żywnościowych” (zawiera inf. na temat: nr
obozowy, imię, nazwisko)
Kopia wypisu „Wirtshaftsabteilung” poszczególnych komand
Kopia zestawienia 156 żydowskich kobiet (zawiera inf. na temat: nazwisko,
imię)
Kopia wykazu więźniów: ‘Wykaz więźniów w Oświęcimiu” (zawiera inf. na
temat: nr obozowy, imię, nazwisko)
Kopia wykazu więźniów: „Aufstelung der am 30.12.1944 von der SIPO aus
Krakau uberstellten Häftlinge” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, nr
obozowy, data ur. zawód)
b. d., mps, j. niem., j. pol., luźne, s.
75. KL Auschwitz – szpital
Kopie statystyk chorych znajdujących się w obozowym szpitalu; kopie
statystyk martwych z podaną przyczyną śmierci
Wykaz inwentaryzacyjny dokumentów dotyczących Auschwitz sporządzony
w CŻKH.
b. d., rkps, mps, j. łac., j. niem., j. pol., luźne, s.
76. KL Auschwitz
Kopie opisu sytuacji po przybyciu transportu do Auschwitz; „Jewish
Survivors Report” - uśmiercenie transportu z Będzina; opis obozu z
uwzględnieniem podziału na poszczególne części i ich nazwami; nazwiska
członków załogi SS i funkcje przez nich sprawowane; barak śmierci; praca
więźniów z Guenter-Grube (przeważnie w kopalniach); śmierć nie
żydowskich więźniów przybyłych do obozu z Gross-Rosen i Flössenburga;
wystąpienia więźniów - aktorów z Wilna i Wiednia.
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b. d., mps, j. pol, luźne, s.
77. KL Auschwitz
„Rundschreiben”

–

kopia

formularza

zaproszenia

na

zebranie

dla

antyfaszystów niemieckich i austriackich
b. d., mps, j. niem., s.
78. KL Auschwitz
a - Kopia wykazu imiennego Czechosłowaków (Żydów) deportowanych,
wracających z Auschwitz do ojczyzny (zawiera nast. inf.: nazwisko, imię, r.
ur., nr tatuażu)
b - Kopia wykazu imiennego Węgrów (Żydów) deportowanych, wracających
z Auschwitz do ojczyzny (zawiera nast. inf.: nazwisko, imię, r. ur., nr tatuażu)
c - Kopia wykazu imiennego Rumunów deportowanych, wracających z
Auschwitz do ojczyzny (zawiera nast. inf.: nazwisko, imię, r. ur., nr tatuażu)
d - Kopia wykazu imiennego “Spis Rumunów deportowanych, którzy z
rozmaitych obozów wracają przez Kraków do Rumunii” (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, r. ur., nr w obozie)
e - Kopia wykazu imiennego: “Spis Rumunów, Węgrów, Czechosłowaków,
Bułgarów, Jugosławian itd. deportowanych, którzy z Oświęcimia wracają
przez Kraków do Węgier” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, r. ur.,
miejscowość, nr obozowy)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
79. KL Auschwitz
a - „Komisja dla badania zbrodni niemiecko-hitlerowskich w Oświęcimiu” –
Warszawa (Polpress) – odpis sprawozdania z utworzenia składu Komisji i
zamierzeniach jej działalności;
b - „Ostatnich siedmiu męczenników z Auschwitz“ – kopia relacji dot.
ucieczki siedmiu więźniów (komunistów) i schwytania ich przez SSPolitische Abteilung; ich dane osobowe

59

b. d., mps, j. niem., j. pol., luźne, s.
FRIEDLAND - FRYDLAND:
80. Friedland – Frydland (Czechy)
Kopia „Spis ofiar spoczywających na cmentarzu w Frydland” (zawiera inf. na
temat: data zgonu, nr obozowy więźnia, nazwisko, imię, miejsce pochodzenia
– nie zawsze)
b. d., mps. rkps, j. pol., luźne, s.
RAB GOGOLIN I OTTMUTH - OTMĘT
81. Rab Gogolin i Ottmuth – Otmęt – Śląsk Pruski
Org. pismo przesłane przez Wojewódzką Żydowską Komisję Historyczną w
Katowicach do ŻIHu z załączonymi arkuszami dot. żyd. robotników w
obozach Gogolin i Ottmuth
1942, 1948, Katowice-Gogolin Rab-Ottmuth, druk, mps, rkps, j.
niem., j. pol., luźne, s.
KL GROSS-ROSEN – ROGOŹNICA i jego podobozy:
82. KL Gross-Rosen
Org. księga kontrolna kierownika bloku nr 5 dot. liczby więźniów podczas
apelów podczas posiłków [ubytki kilku stron]
1944, druk, rkps, j. niem., poszyt oprawny, s.
83. KL Gross-Rosen
Org. raporty dzienne dot. więźniów w KL Gross-Rosen od dn. 19.03.1945 do
maja 1945 (zawiera różne inf.)
1945 Gross-Rosen, rkps w formie zeszytu, j. niem., s.
84. KL Gross-Rosen
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Kopia wykazu imiennego zmarłych więźniów Polaków w KL Gross-Rosen w
latach 1941-1945 przekazany przez PCK (zawiera nast. inf.: nazwisko, imię,
data i miejsce ur., miejsce zam., data i przyczyna śmierci)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
85. KL Gross-Rosen
Kopia wykazu imiennego Żydów polskich i węgierskich (zawiera inf. na
temat: kraj pochodzenia, nr obozowy, nazwisko, imię, data i miejsce ur.)
b. d., mps, rks, j. niem., j. pol., luźne, s.
86. pod-obozy KL Gross-Rosen
(org. i kopia) Wykaz imienny: “Lista zmarłych w latach 1944-1945 w
obozach koncentracyjnych: Dörnhau (Kolce), Scholterwerke, Kaltwasser,
Märzbachtal, Tannhausen, Erlenbusch, V Lager, Säuferwasser, Fürstenstein,
Wolfsberg, Falkenberg, Warmbrunn, Langenbielau (Bielawa), Geppersdorf,
Wüstegiersdorf (Głuszyca))” sporządzony gł. na podst. znalezionego
archiwum KL Gross Rosen i podobozu Wüstegiersdorf przez dra T[obiasza]
Cytrona w lutym 1946 r. (zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię,
data ur., data śmierci, uwagi)
b. d., mps, j. niem., j. pol., poszyt, s.
87. pod-obozy KL Gross-Rosen
Wykaz imienny: „Lista chorych na dzień 9 maja 1945 w obozach
koncentracyjnych:

Dörnhau

(Kolce),

Scholterwerke,

Kaltwasser,

Märzbachtal, Tannhausen, Erlenbusch, V Lager, Säuferwasser, Fürstenstein,
Wolfsberg, Falkenberg, Warmbrunn, Langenbielau (Bielawa), Geppersdorf,
Wüstegiersdorf (Głuszyca)” opr. przez dra T[obiasza] Cytrona (zawiera nast.
informacje: nr więźnia, nazwisko, imię, data ur., uwagi) (org. i kopia)
b. d., mps, rkps, j. niem., j. pol., poszyt, s.
88. AL Brünnlitz

61

„Notwendige Mitteilung” uwagi blokowego dot. wymagań co do więźniów z
dn. 24.07.1944; „Lagerordnung” – org. regulamin obozowy ustanowiony
18.01.1945
1944-1945, AL Brünnlitz, mps, j. niem., luźne, s.
Odpis listu z Brünlitz /Sudety/ z końca 1944 roku - adresat Stern, odbiorca –
Czerski
b. d., mps, j. pol., lune, s.
89. Christianstadt –Krzystkowice - Prusy
a - Org. Pismo Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w
Zielonej Górze do Zarządu Głównego TSKŻ w Warszawie dot. obozu
Christinastadt –Krzystkowice
b - Org. pismo z TSKŻ w Warszawie do ŻIH-u z załącznikiem w postaci
listy: „Lista obywateli polskich pochodzenia żydowskiego przebywających w
r. 1942 w obozie pracy, t. zw. „Juden-Lager VI” w Christinastadt
/Krzystkowicach/ pow. Żary, woj. Zielona Góra” (zawiera inf. na temat:
nazwisko, imię, data ur.)
1967, Zielona Góra-Warszawa, mps, j. pol., luźne, s.
90. Gräben – Strzegom-Grabina
a - Org. pokwitowanie otrzymanego zarządzenia przez Chaję Grześ –
pracującą w stacji dentystycznej w obozie
b - Org. pismo SS-Haupsturmführera z dn. 21.08.1944 dot. comiesięcznych
sprawozdań w zakresie służby zdrowia
c - Org. zarządzenie SS-Haupsturmführera z KL Gross-Rosen z dn.
16.12.1944 dot. przekazania prowadzenia stacji dentystycznej w obozie
Gräben dr Chaji Sarze Grześ wraz ze spisem stanu stacji
1944, Gross-Rosen, mps, rkps, j. niem., luźne, s.
91. Langenbielau – Bielawa
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Org. zobowiązanie dla pracowników zatrudnionych w firmie Chrystian Dierig
A.-G. zabraniające jakichkolwiek stosunków z zatrudnionymi więźniami
żydowskimi (29.07.1944 i 31.07.1944)
1944, druk, rkps, j. niem., s.
92. Langenbielau – Bielawa
Org. dzienne raporty o stanie zatrudnienia więźniów i więźniarek w fabryce
puszek/płatków; dokumenty związane z pracą więźniów w obozie – m.in.:
Służbowe doniesienie (meldunek) o przestępstwie więźniarki z nr 52 451 spanie podczas pracy; pisma zawierające numery więźniów mających
pracować na nocnej i dziennej zmianie; lista więźniów (nazwisko i nr
obozowy) wynagrodzonych za dobrą pracę; pismo mówiące o otrzymaniu
premii pieniężnej za pracę w firmie Flechtner; lista 13-u nowych więźniów;
obwieszczenie
1944-1945, Langenbielau, mps, rkps, j. niem., luźne, s.
93. AL Waldenburg (Wałbrzych) – przymusowy obóz pracy dla Żydów – Dolny Śląsk
Org. alfabetyczny wypis więźniów (zawiera inf. na temat: imię, nazwisko,
nr); na pierwszej stronie zawiera adnotację, że wszyscy więźniowie oprócz
dwóch są Żydami, oraz że obóz został oswobodzony przez wojska radzieckie
w dn. 8.05.1945
b. d., rkps, j. niem., j. pol., skoroszyt, s.
WÜSTEGIERSDORF – GŁUSZYCA – (podobóz Gross-Rosen) i jego podobozy
94. Wüstegiersdorf – Jüdischer Spital Lazarettküche
Org. zestawienie wpływu dot. rozchodu środków żywnościowych w kuchni
szpitala żydowskiego za okres V-VI.1945
1945, druk, mps, rkps, j. niem., luźne, s.
95. Wüstegiersdorf – Lazarett Schule
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Org. jadłospisy „Küchenzettel” w Lazarett Schule w dn. 4.06.194515.06.1945
1945, Wüstegiesdorf, mps, j. niem., luźne, s.
96. Wüstegiersdorf – Lazarett Schule
Org. zestawienie wpływu z magazynu Stöhr’a i rozchodu środków
żywnościowych w kuchni przy Lazarett Schule w dn. 4.06.1945-8.07.1945
oraz lista z zapotrzebowaniem na fartuchy dla pracowników
1945, Wüstegiersdorf, mps, j. niem., luźne, s.
97. Wüstegiersdorf – Lazarett Kinderheim
Org. jadłospisy „Küchenzettel” w Lazarett Kinderheim w dn. 6.06.194514.06.1945 Zestawienia dzienne środków żywnościowych pobranych z
magazynu Stöhr do kuchni przy Lazarett Schule w dn. 6.06.1945-14.06
1945, mps, j. niem., luźne, s.
98. Wüstegiersdorf – Jüdischer Spital Blumenau
Org. potwierdzenia „Bescheinigung“ dot. zaopatrzenia w medykamenty,
środki czystości, materiały techniczne i odzież dla szpitala żydowskiego
„Blumenau”
1945, Wüstegiesdorf, mps, rkps, j. niem., luźne, s.
99. Lager Bahnhof Wüstegiersdorf
Org. karta chorobowa więźnia o nazwisku Tabaksblatt przyjętego do szpitala
12.05.1945 prowadzona do 30.06.1945, u którego rozpoznano tyfus
1945, Wüstegiesdorf, mps, rkps, j. niem., s.
100.

Wüstegiersdorf – Lazarett Schule
Karta pocztowa wysłana dn. 30.06.1945 na adres Szkoła Wüstegiesdorf
Polska od Sali Fuchs z Łodzi z prośbą o inf. w sprawie stanu zdrowia męża
1945, Łódź, druk, rkps, j. pol., s.
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101.

Wüstegiersdorf – Lazarett Kinderheim
Org. zaświadczenie o stanie zdrowia Georg’a Lion’a oraz jego karta choroby
podczas pobytu w szpitalu; karty choroby: Akiby Perkala i Eliasa Tabaksblata
1945, Wüstegiersdorf, druk, mps, rkps, j. niem., j. ros., luźne, s.

102.

Wüstegiersdorf – Jüdischer Spital Blumenau
Org. wykaz imienny chorych więźniów Żydów z Polski w Jüdischer Spital
Blumenau z dn. 26.06.1945 (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i
miejsce ur., diagnoza)
1945, Wüstegiesdorf, mps, j. niem., s.

103.

Wüstegiersdorf – Jüdischer Spital Blumenau
Org. wykazy imienne chorych Żydów z Polski, Czechosłowacji, Grecji,
Holandii, Jugosławii, Rumunii, Węgier, Włoch znajdujących się w Jüdisches
Spital Blumenau w Wüstegiersdorfie
1945, Wüstegiersdorf, mps, j. niem., luźne, s.

104.

Wüstegiersdorf
Abschlussbericht

–

org.

dokument

mówiący

o

śmierci

Bienema

Herschkowitza wraz z podaniem przyczyny
1945, Wüstegiersdorf, druk, mps, j. niem., s.
105.

Wüstegiersdorf
Org. wykaz pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie Centralny
Magazyn oraz ich rodzin (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur.,
adres, il. osób, uwagi)
b. d., Wüstegiersdorf, mps, j. niem., j. pol., luźne, s.

106.

Wüstegiersdorf
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a - Wykaz środków żywnościowych dla kuchni w Wüstegiersdorfie
dostarczonych z różnych miejsc (m.in. z pod-obozów i okolicznych gmin)
b - Korespondencja kierownika szpitala Blumenau dr Alfreda z burmistrzem
Lehmwasser (Gliwice) i Niemieckim Czerwonym Krzyżem w Waldenburgu dotyczące m. in. rotacji personelu medycznego
c - Liczbowe zestawienie pacjentów w żydowskich szpitalach w
Wüstegiersdorfie (org. i kopia)
b. d., mps, rkps, j. niem., luźne, s.
107.

Wüstegiersdorf – Spital Stöhr
a - Kopia wykazu imiennego: lista zmarłych w Spital Stöhr & Co (zawiera
inf. na temat: nazwisko, imię, data ur., data śmierci z godziną, przyczyna
śmierci);
b - Karta pocztowa z 1945 r. wysłana z Łodzi od Heli Przybylskiej w sprawie
otrzymania informacji, czy w szpitalu znajduje się jej ojciec
b. d., druk, mps, rkps, j. niem., j. pol., luźne, s.

108.

Wüstegiersdorf – szpital
Kopia wypisu lekarstw potrzebnych do szpitala sporządzony dn. 10.06.1945
b. d., mps, j. niem., s.

109.

Wüstegiersdorf - szpital
a - Kopia wykazu imiennego Żydów znajdujących się w Wüstegiesdorfie w
dn. 16.06.1945 (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur.,
narodowość, diagnoza – stanu zdrowia)
b - Kopia wykazu imiennego Żydów z Polski znajdujących się w
Wüstegiesdorfie w dn. 16.06.1945 (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię,
data i miejsce ur., diagnoza);
c - Kopia wykazu imiennego chorych więźniów w szpitalu w Wüstegiesdorfie
z dn. 28.06.1945 (zawiera inf. na temat: imię, nazwisko, data i miejsce ur.,
diagnoza)
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b. d., mps, j. niem., luźne, s.
110.

Wüstegiersdorf – Lazarett Schule
a - Kopia wykazu imiennego chorych przebywających w szpitalu sporządzony
dn. 5.06.1945 (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur.,
narodowość, ost. miejsce zamieszkania, data przybycia do obozu, diagnoza);
b - Kopia wykazu imiennego więźniów przeniesionych ze szpitala Schule
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur., narodowość)
b. d., mps, j. niem., luźne, s.

111.

Wüstegiersdorf – Lazarett Kinderheim
a - Kopia wykazu imiennego chorych na oddziale I w szpitalu w
Wüstegiersdorfie z dn. 2.06.1945 (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data
i miejsce ur., narodowość, ost. miejsce pobytu, data przybycia do obozu,
diagnoza);
b - Kopia wykazu imiennego chorych na oddziale III w szpitalu w
Wüstegiersdorfie z dn. 1.06.1945 (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data
i miejsce ur., narodowość, ost. miejsce pobytu, data przybycia do obozu,
diagnoza)
b. d., mps, j. niem., luźne, s.

112.

Wüstegiersdorf – szpital
Kopia wykazu imiennego zmarłych w szpitalu w Wüstegiersdorfie z dn.
29.06.1945 (zawiera inf. na temat: imię, nazwisko, data ur., narodowość,
przyczyna śmierci i data śmierci)
b. d., mps, rkps, j. niem., s.

113.

Wüstegiersdorf – Lazarett Kinderheim
Kopia wykazu imiennego martwych osób, zmarłych w szpitalu (zawiera inf.
na temat: nazwisko, imię, data ur., data śmierci z podanymi godz., przyczyna
śmierci)

67

b. d., mps, j. niem., s.
114.

Wüstegiersdorf – Lazarett Kinderheim
Kopia

wykazu

imiennego

chorych

na

oddziale

II

w

szpitalu

w

Wüstegiersdorfie (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur.,
narodowość, ost. miejsce pobytu, data przybycia do obozu, diagnoza)
b. d., mps, j. niem., luźne, s.
115.

Wüstegiersdorf – Jüdischer Spital Blumenau
Kopia alfabetycznego wypisu chorych więźniów w szpitalu Blumenau
(zawiera inf. na temat: imię, nazwisko, narodowość, nr listy)
b. d., mps, rkps, j. niem., luźne, s.

116.

Lager Bahnhof Wüstegiersdorf
Kopia wykazu zmarłych w Lager Bahnhof Wüstegiersdorf (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, data i kraj ur., nr więźnia, przyczyna i data śmierci)
b. d., mps, j. niem., s.

117.

AL Dörnhau – Kolce i AL Märzbachtal
Org. wykaz imienny więźniów przesłanych 16.07.1944 z AL Märzbachtal do
AL Dörnhau (zawiera nast. inf.: nr więźnia, nazwisko, imię, data ur., zawód)
1944, rkps, j. niem., s.

118.

AL Dörnhau [Kolce] i AL Falkenberg [Sokolec]
Org. wykaz imienny wysłanych więźniów w dn. 6.12.1944 z AL Falkenberg
do AL Dörnhau (zawiera nast. inf.: nr więźnia, nazwisko, imię, data ur.,
zawód)
1944, AL Falkenberg, rkps, j. niem., s.

119.

AL Dörnhau - AL Tannhausen - Jedlinka
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Org. wykaz imienny wysłanych więźniów z AL Tannhausen do AL Dörnhau
w dn. 15.07.1944 (zawiera nast. inf.: nr więźnia, nazwisko, imię, zawód)
1944, mps, rkps, j. niem., s.
120.

AL Dörnhau
Org. kartoteki więźniów przebywających w obozie (różnej przynależności
państwowej), ułożone alfabetycznie od A do Z
b. d., mps, j. niem., s./

121.

AL Dörnhau - AL Tannhausen
a - Kopia wykazu imiennego wysłanych więźniów z AL Tannhausen do AL
Dörnhau w dn. 11.06.1944 (zawiera nast. inf.: nr więźnia, nazwisko, imię,
data ur.);
b - Kopia wykazu imiennego wysłanych więźniów w dn. 11.06.1944 z AL
Dörnhau do AL Tannhausen (zawiera nast. inf.: nr więźnia, nazwisko, imię,
data ur.)
b. d., mps, j. niem., s.

122.

AL Dörnhau
Kopia wykazu imiennego Żydów przybyłych do AL Dörnhau do obozu nr II
w dn. 9.06.1944 (zawiera nast. inf.: nr więźnia, nazwisko, imię, data ur.,
zawód);
Kopia wykazu imiennego: wymiana więźniów z obozu V do obozu II
(zawiera nast. informacje: nr więźnia, imię, nazwisko, data ur., zawód)
b. d., mps, rkps, j. niem., luźne, s.

123.

Dörnhau – cmentarz
Kopia planu cmentarza dla Żydów w Dörnhau
b. d., rkps, j. niem., s.

124.

Wüstewaltersdorf
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Org. pismo z Bad Charlottenbrunn z dn. 20.04.1944 do Oberbauleitunga
Riese dot. przeniesienia szefa kuchni Hofmana do innego obozu.
1944, mps, j. niem., s.
KLETTENDORF - Klecina
125.

Klettendorf
Korespondencja dot. rozliczenia obozowiczów za pracę za okres 11.048.05.1943; „Stärkenachweis Klettendorf” dot. firmy Malermeister Seidel dot.
wykazu zatrudnienia i zaopatrzenia w obozie (org. i kopie)
1943, Breslau, druk, mps, rkps, j. niem., luźne, s.

LAMSDORF - ŁAMBINOWICE
126.

Lamsdorf – muzeum
a – Kopia „Sprawozdania z inspekcji Muzeum Martyrologii Jeńców
Wojennych w Łambinowicach przeprowadzonej w dniu 31.05.1966 r.”
sporządzonego przez mgr Stanisława Orysiaka;
b - Kopia „Protokołu z kontroli merytorycznej przeprowadzonej w Muzeum
Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach w dn. 12-13.09.1967 r.
przez mgr Stanisława Brzostowskiego, mgr Stanisława Orysiaka w obecności
dyrektora muzeum mgr Stefana Popiołka” dot. stanu miejsca po-obozowego,
stanu zatrudnienia, planów związanych z działalnością naukową, badawczą,
oświatową, konserwatorską itd.
b. d., mps, j. pol., s.

127.

Obozy na Śląsku
“Cu der geszichte fun di jidn in di Szlezie lagern. 1939-1945”, Szmuen
Balicki – org. opr. dot. historii obozów na terenie Śląska
1946-1948, Rychbach(Dzierżoniów), mps, rkps, j. żyd., luźne, s.

128.

Obozy na Śląsku
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Kopie „Żydzi/jidn. Listy zgonów. rok 1942. Lager niszt bakant. [Górny
Śląsk]” (zawiera inf. na temat: nr ewidencyjny, nazwisko, imię, data i miejsce
ur., miejsce zam., data i przyczyna śmierci, wyznanie)
b. d., j. pol., j. żyd., rkps, luźne, s.
129.

Obozy na Śląsku
a - Kopie dokumentów: „Spis obozów na Dolnym Śląsku”; „Spis obozów na
Górnym Śląsku”; „Wykaz obozów pracy dla kobiet na terenie Śląska Górnego
i Dolnego”; „Męskie obozy pracy na Dolnym Śląsku”; „Męskie obozy pracy
na Górnym Śląsku” (zawierają inf. na temat: nazwa niem. obozu, nazwa pol.,
powiat);
b - Kopie dokumentów: „Spis obozów za okupacji niemieckiej przy
kopalniach węgla” (zawiera inf. na temat: nazwa kopalni, miejscowość,
uwagi);
c - Kopie dokumentów: „Spis obozów pracy i koncentracyjnych przy Hutach
Górnego Śląska”, „Spis obozów przy kopalniach węgla podczas okupacji
niemieckiej” (zawierają inf. na temat: nazwa huty/kopalni, miejscowość);
d - Kopie dokumentów: „Spis obozów pracy i koncentracyjnych przy hutach
Górnego Śl.[ąska]” (zawiera inf. na temat: nazwa huty, miejscowość, uwagi)
b. d., mps, rkps, j. pol., luźne, s.

Wartheland - Kraj Warty
AL FOLUSCH
130.

AL Folusch
Lohnliste – org. listy płac dla Żydów w obozie pracy Folusch za okres IXXII.1941 i IV-VI.1942
1941-1942, Folusch, druk, mps, rkps, j. niem., luźne, s.

131.

AL Folusch
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a - Org. zestawienie środków spożywczych znajdujących się w obozie w dn.
27.11.1941 sporządzone przez Ludwiczaka
b - Bestandaufnahme – Remanent. Zestawienie produktów spożywczych
znajdujących się w obozie w dn. 28.02-8.12.1942
1941-1942, Folusch, rkps, j. niem., luźne, s.
132.

AL Folusch
Org. lista płac żydowskich pracowników w obozie za okres 1-31.01.1942
(zawiera m. in. inf. na temat: wcześniejszego miejsca zam.)
1942, rkps, j. niem., s.

133.

AL Folusch
a - Org. wykaz imienny: „Judenlager Folusch” (zawiera inf. na temat:
nazwisko, imię, data i miejsce ur., ost. miejsce zam., zawód, stan cywilny) z
dn. 23.02.1942
b - Org. wykaz imienny: „Judenlager in Folusch” (zawiera inf. na temat:
nazwisko, imię, data ur., zawód, miejsce zam.) z dn. 23.02.1942
c - Org. wykaz imienny „Juden-Arbeitslager Folusch” (zawiera inf. na temat:
nazwisko, imię, data i miejsce ur., miejsce zam., zawód, stan cywilny) z dn.
1.07.1942
d - Org. wykaz imienny z: Folusch i Wiesenfurt (zawiera inf. na temat:
nazwisko, imię, data i miejsce ur., miejsce zam., zawód, narodowość, stan
cywilny)
e - Org. wykaz imienny: „Judenlager in Folusch” (zawiera inf. na temat:
nazwisko, imię, data ur., zawód, miejsce zam)
1942, mps, rkps, j. niem., luźne, s.

134.

AL Folusch
Org. zestawienie stanu zatrudnienia z uwzględnieniem miejsca pracy i stanu
chorych sporządzone przez Ludwiczaka
1943, Folusch, rkps, j. niem., luźne, s.
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GŁOWNO
135.

Internierungslager Glowno
„Aktennotiz“

–

odpis

notatki

służbowej

SS-Sturmbannführera

dot.

odtransportowania Żydów w trzech transportach (nie podano miejsca
docelowego)
b. d., mps, j. niem., s.
GORNO - GÓRNO
136.

Gorno – Górno
Kopia zestawienia zatrudnienia Żydów – mężczyzn i kobiet w dn. 9.05.1942
r.
b. d., rkps, j. niem., s.

AL GRÜNWEILER - NADSTAWEM
137.

AL Grünweiler – Nadstawem
Org. wykaz imienny więźniów przebywających w AL Grünweiler w dn.
25.06-4.07.1941 (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, adres, data i miejsce
ur., zawód, stan cywilny, religia)
1941, rkps, j. niem., s.

138.

AL Grünweiler – Nadstawem
Lohnliste – org. listy płac dla Żydów w obozie pracy Grünweiler za okres
X.1941-VI.1942 (brak miesiąca lutego i marca 1942 r.)
1941-1942, druk, rkps, j. niem., luźne, s.

139.

AL Grünweiler – Nadstawem
Org. zestawienia dot. spożycia środków żywnościowych przez 50 mężczyzn
w obozie w okresie IX.1941-V.1942
1941-1942, rkps, j. niem., luźne, s.
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140.

AL Grünweiler – Nadstawem
Org. wykaz imienny „Judenlager Grünweiler. Stand von 1 Juli 1942”
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur., miejsce
zamieszkania, zawód, stan cywilny, uwagi)
1942, rkps, j. niem., s.

141.

AL Grünweiler – Nadstawem
Org. potwierdzenie odbioru 19 par drewniaków (zawiera imię i nazwisko
więźniów, dla których otrzymano obuwie)
1942, Orlahöh, rkps, j. niem., s.

142.

AL Grünweiler – Nadstawem
Org. zawiadomienie o śmierci Żyda Mosesa Abla w obozie w dn. 21.06.1942
r. z podaną przyczyną: osłabienie mięśnia sercowego (Herzschwache)
skierowane do Urzędu Gospodarki Wodnej w Orlahöh
1942, AL Grünweiler, rkps, j. niem., s.

143.

AL Grünweiler – Nadstawem
Org.

zestawienie

stanu

zatrudnienia

w

dn.

3.05

-

28.05.1943

z

uwzględnieniem miejsca pracy i liczby chorych wykonane przez Lagerführera
Fischera
1943, rkps, j. niem., s.
144.

AL Grünweiler – Nadstawem
Org. wykaz imienny więźniów przebywających w AL Grünweiler (zawiera
inf. na temat: nazwisko, imię, dat i miejsce ur., stan cywilny, miejsce
zamieszkania, uwagi)
b. d., rkps, j. niem., s.

145.

AL Grünweiler – Nadstawem
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Org. wykazy imienne więźniów przebywających w AL Grünweiler (zawiera
inf. na temat: nazwisko, imię, data ur., zawód, miejsce zamieszkania)
b. d., mps, rkps, j. niem., luźne, s.
146.

AL Grünweiler – Nadstawem
Kopia wykazu imiennego: „Juden-Arbeitslager Grünweiler“ (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur., miejsce zamieszkania, zawód,
uwagi)
b. d., mps, j. niem., luźne, s.

KOLMAR - CHODZIEŻ
147.

AL Kolmar – Chodzież
Org. zarządzenie natychmiastowego wykonania dezynsekcji w obozie,
palenia słomy z obozowych prycz, przegląd więźniów (dot. bielizny, ubrań,
włosów), odwszenia.
24.12.1941, Kolmar, mps, j. niem., s.

148.

AL Kolmar – Chodzież
Org. zwolnienia lekarskie, skierowania do szpitali, na skutek różnych chorób
i urazów podpisane przez dra medycyny Marcela Fausta
1941-1942, Kolmar, rkps, j. niem., luźne, s.

149.

AL Kolmar – Chodzież
Org. księga kontrolna wydawanych codziennie produktów dla kuchni obozu
(16.04.1941- 13.12.1942)
1941-1942, Kolmar, rkps, j. niem., poszyt, s.

150.

AL Kolmar – Chodzież
Org. karty poszczególnych obozowiczów dot. rutynowych badań lekarskich
wypełnianych przez dra med. Marcela Fausta (10.12.1941-9.08.1943)
1941-1943, Kolmar, druk, rkps, j. niem., luźne, s.
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151.

AL Kolmar – Chodzież
„Krankenbuch Judenlager Kolmar” – org. książka ewidencji chorych w
obozie (zawiera inf. na temat: data, imię, nazwisko, wiek, zdolny do pracy lub
chory, liczba dni odpoczynku, podpis lekarza – dopuszczenie do pracy)
1942-1943, Kolmar, rkps, j. niem., poszyt, s.

152.

AL Kolmar – Chodzież
Org. zbiorcze asygnaty Sammebesugschein dot. zaopatrzenia w żywność
obozu (20.08.1942-27.08.1943)
1942-1943, Kolmar, druk, rkps, j. niem., luźne, s.

153.

AL Kolmar – Chodzież
Org. asygnaty na żywność: jarzyny, ziemniaki, mleko itd.
1942-1943, Kolmar, druk, rkps, j. niem., luźne, s.

154.

AL Kolmar – Chodzież
Org. korespondencja dot. przysłania do obozu papierosów i tytoniu – z firmy
Suchantke i spółka. Fabryki papierosów i tytoniu we Wrocławiu, ubrań – z
Łodzi, paszy dla koni
1942-1943, Kolmar, mps, rkps, j. niem., luźne, s.

155.

AL Kolmar – Chodzież
a - Org. okólnik burmistrza miasta powiatowego Kolmar dot. spożycia
wyrobów tytoniowych;
b - Korespondencja przychodząca z firmy Suchantke i Spółka dot. uwag,
wskazówek w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych
1943, mps, j. niem., luźne, s.

KUTNO
156.

Kutno – obóz żydowski
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Org. niem. kartoteki osób zmarłych w obozie w Kutnie. Zawierają dane
personalne, datę przybycia do obozu, datę śmierci i przyczynę. Kartoteki
ułożone alfabetycznie od A do Ż
b. d., mps, rkps, luźne, s.
157.

Kutno
Wykaz imienny zmarłych w Kutnie (zawiera nast. inf.: imię, nazwisko (przy
kobietach również nazwisko rodowe), data ur. i śmierci, miejsce śmierci –
Kutno, u wszystkich jest 1941 r.)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
Kutno - obóz żydowski „Konstnacia”; Wykaz imienny „Einwohner des
Judenlagers Konstancia” skierowany do komisarza miasta Kutno (z datą
29.07.1941) zawierający wykaz Żydów z getta w Kutnie (zawiera nast. inf.:
nazwisko, imię, zawód, datę i miejsce ur., dotychczasowy adres zam., uwagi)
1941, mps, rkps, j. niem., j. pol., księga oprawna, s.

LISSA - LESZNO
158.
Lissa – Leszno
Odpis wykazu imiennego osób wysłanych z Litzmannstadt (Łódź) do Lissy
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur., miejsce zamieszkania przed
wywózką)
b. d., mps, rkps, j. niem., s.
NEKLA
159.

Nekla – obóz DAF
Kopia „Wykaz osób wymordowanych w okresie okupacji niemieckiej
narodowości żydowskiej w Obozie DAF nr 22 w Nekli pow. Środa obecnie
pow. Września” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, miejsce poprzed.
zam., data ur., data zgonu)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

77

AL ORLAHÖH – JUTROSIN
160.
AL Orlahöh – Jutrosin
Org. dokumenty dot. kieszonkowego dla więźniów
1941, rkps, j. niem., luźne, s.
161.

AL Orlahöh – Jutrosin
Lohnliste – org. listy płac dla Żydów w obozie pracy Orlahöh za okres IXX.1941
1941, druk, rkps, j. niem., luźne, s.

162.

AL Orlahöh – Jutrosin
Org. tygodniowe sprawozdanie dla kierownictwa budowy dot. stanu
fizycznego pracujących i czasu i ich pracy
1941, druk, rkps, j. niem., s.

163.

AL Orlahöh – Jutrosin
Org. zestawienie prac ziemnych wykonywanych przez więźniów z obozu na
akord za okres 08.1941-10.1942
1941-1942, Orlahöh, rkps, j. niem., s.

164.

AL Orlahöh – Jutrosin
a - Odpis zaświadczenia wystawione przez M. Kristmanna dot. otrzymania
asygnaty na olej
b - Odpis pisma dot. przekazania z Biura Gospodarki Wodnej w Orlahöh
asygnaty na ropę naftową Firmy Erich Frost dla Rawicza
b. d., rkps, j. niem., luźne, s.

165.

AL Orlahöh – Jutrosin
Odpis meldunku dot. stanu obozu: pomieszczeń, warunków sanitarnych,
wyżywienia i stanu więźniów obozu
b. d., mps, j. niem., s.
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OSORKAU – Ozorków
166.
Osorkau - AL Stadion
a - Kopia wykazu imiennego: „Liste der Arbeiter aus Osorkau (am 11. Mai
1941 im Judenarbeitslager Stadion eingeliefert)“ (zawiera inf. na temat: imię,
nazwisko, adres, data ur.)
b - Kopia wykazu imiennego „Transportliste“ z 11.05.1941 (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, data ur.)
b. d., mps, j. niem., luźne, s.
AL PAULSECK - PAWŁOWO
167.
AL Paulseck – Pawłowo
„Lohnrechnung”- org. listy rachunków dot. kieszonkowego otrzymywanego
przez poszczególnych więźniów (zawiera inf. na temat: imię, nazwisko, wypis
dni, liczba dni przepracowanych, suma, pokwitowanie)
1941, Paulseck, rkps, j. niem., luźne, s.
168.

AL Paulseck – Pawłowo
Org.

pismo

wystawione

przez

Reichswafferwirtschaftsamt

Posen.

Aussenstelle Rawitsch dot. prośby o zapłatę na konto nr 478 w Powiatowej
Kasie Oszczędności w Rawiczu za wykonaną pracę. Do pisma załączona lista
płac z wynikami pracy poszczególnych więźniów
1941, Paulseck, mps, rkps, j. niem., luźne, s.
169.

AL Paulseck – Pawłowo
Org. zestawienie środków spożywczych dla 103 więźniów obozu (zawiera inf.
na temat: nazwa produktu, waga, uwagi) sporządzone przez Kawczyńskiego
1942, Paulseck, rkps, j. niem., luźne, s.

170.

AL Paulseck – Pawłowo
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a - Org. wykaz imienny: „Juden Arbeitslager Paulseck“ (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur., miejsce zamieszkania, zawód, stan
cywilny, uwagi) z dn. 1.07.1942
b - Org. wykaz imienny Żydów wysłanych z Paulseck do Eulan (zawiera inf.
na temat: nazwisko, imię, data ur., stan cywilny)
1942, Paulseck, rkps, j. niem., luźne, s.
171.

AL Paulseck – Pawłowo
Lohnliste – org. listy płac dla Żydów w obozie pracy Paulseck za okres VIXII.1942
1942, Paulseck, druk, mps, rkps, j. niem., luźne, s.

172.

AL Paulseck – Pawłowo
Org. wypis dot. stanu zatrudnienia więźniów z uwzględnieniem miejsc pracy i
stanu zdrowia sporządzony przez Lagerführera. Wykaz zawiera uwagi, w
których występują m. in. inf. dotyczące rotacji więźniów między obozami,
ilość straconych przez powieszenie i zmarłych śmiercią naturalną
1943, Paulseck, rkps, j. niem., luźne, s.

173.

AL Paulseck – Pawłowo
Odpis dot. potwierdzenia otrzymania 35 par drewniaków dla więźniów
Paulseck (zawiera inf. na temat: imię, nazwisko, potwierdzenie)
b. d., rkps, j. niem., s.

AL ROSSFELD – ROZSTEPNIEWO
174.
AL Rossfeld – Rozstępniewo
Org. zestawienia stanu zatrudnienia z uwzględnieniem miejsc pracy i stanu
chorych za okres 12.06-11.08.1943 sporządzone przez Lagerführera
Wechmanna
1943, Rossfeld, rkps, j. niem., luźne, s.
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AL SANDHOFEN – KUBECZKI
175.
AL Sandhofen – Kubeczki
„Lager Sandhofen” – org. dzienne zestawienia stanu zatrudnienia z
uwzględnieniem miejsca pracy i stanu chorych za okres 13.02-28.08.1943
sporządzone przez Lagerführera Frąckowiaka i Ciesielskiego
1943, luźne, j. niem., rkps, s.
SIERADZ
176.

Sieradz
Kopia wykazu imiennego: „Liste jüdischen Arbeiter aus Sieradz” (zawiera
inf. na temat: nazwisko, imię, r. ur. i miejsce)
b. d., rkps, j. niem., s.

AL SPITZWALD – DUBIN
177.

AL Spitzwald – Dubin
a - Org. zestawienie liczbowe więźniów wg dni i miesięcy w
„Strafgefangenen lager Spitzwald“
[1942] b. d., rkps, j. niem., s.
b - Org. zestawienia środków spożywczych spożytych w obozie w dn. 1.0128.02.1942 (jedno z zestawień sporządzone zostało przez Floriana
Kwiatkiewicza)
1942, Spitzwald, rkps, j. niem, s.
c - Org. meldunek z dn. 21.07.1942 dla kierownika obozu dot. uszkodzonego
zamka w drzwiach do składu z prowiantem
1942, Spitwald, rkps, j. niem., s.
d - Org. zestawienia stanu zatrudnienia z uwzględnieniem miejsc pracy i
stanu chorych za okres 17.05-23.08.1943 sporządzone przez Lagerführera
Albina Spychałę, J. Szkudlarka
1943, Spitzwald, rkps, j. niem., s.
e-

„Dienstordnung im Lager Spitzwald” - org. wypis personelu

nadzorczego rozpisany na poszczególne dni
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b. d., rkps, j. niem., luźne, s.
AL STEINECK – KRZYŻOWNIKI
178.
AL Steineck – Krzyżowniki
Org. wykazy wypłat Żydom „Lohnzahlung an die Juden im Lager Steineck
für die Zeit vom 29. Juni – 26. Juli 1941“ (zawiera inf. m. in. na temat: liczba
godz. i sumy)
1941, Steineck, mps, j. niem., luźne, s.
179.

AL Steineck – Krzyżowniki
Kopie wykazów Żydów w obozie przybyłych z: Łodzi, Ozorkowa, Turka,
Wartbrücken, Bregitten, Dobrej powiat Turek, Kawal powiat Leslau, Godetz,
Kowal, Leslau (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur., adres zam.)
b. d., , mps, j. niem., luźne s.

AL SÜD-PARK
180.
AL Süd-Park (Rawicz)
Org. zestawienia dot. stanu zatrudnienia z uwzględnieniem miejsca pracy i
stanu zdrowia za okres 9.05-28.07.1943
1943, rkps, j. niem., luźne, s.
AL WIESSBERG – PRZEMĘT
181.
AL Weissberg – Przemęt
Obra Meliorations-Verband Arbeitslager Weissberg – org. dziennik obozu
prowadzony przez kolejnych komendantów obozu od 18.05.1943-15.05.1944
1943-1944, Rossfeld, druk, rkps, j. niem., poszyt, s.
WEISSER ADLER (GUTFELD) – BIAŁY ORZEŁ (LASZCZYN)
182.

Weisser Adler (Gutfeld) – Biały Orzeł (Laszczyn)
Kopia wykazu imiennego: „Judenlager „Weisser Adler” (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię)
b. d., mps, rkps, j. niem., s.
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AL WIESENFURT – ŁĄKTA
183.
AL Wiesenfurt – Łąkta
a - Org. dokument „Do pisma z 18.12.1941”– dot. ilości otrzymanego mięsa
wieprzowego i wołowego przez obóz obliczonej wg norm obozowych na 38
dni, czyli do 10.02.1942 r.
1941, rkps, j. niem., luźne, s.
b - Org. dokument dot. inwentaryzacji produktów żywnościowych, przyjęcia
towaru w dn. 1.03.1942 (zawiera inf. na temat: waga, nazwa art., uwagi)
1942, Wiesenfurt, rkps, j. niem., luźne, s.
c - Org. korespondencja Albina Spychały w sprawie aprowizacji
1943, rkps, j. pol., luźne, s.
184.

AL Wiesenfurt – Łąkta
Lohnliste – org. listy płac dla Żydów w obozie pracy Wiesenfurt za okres
IX.1941-VI.1942
1941-1942, druk, rkps, j. niem., luźne, s.

185.

AL Wiesenfurt – Łąkta
a - Org. wykaz imienny: „Judenarbeitslager Wiesenfurt. Stand am 1. Juli
1942“ (zawiera inf. na temat: zawiera inf. na temat: imię, nazwisko, data i
miejsce ur., stan cywilny, zawód, miejsce zamieszkania)
1942, mps, rkps, j. niem., luźne, s.
b - Org. zestawienie stanu zatrudnienia w dn. 28.02- 28.08.1943 z
uwzględnieniem miejsca pracy i liczby chorych wykonane przez Lagerführera
Albina Spychałę i Rybackiego Johana
1943, rkps, j. niem., luźne, s.

186.

AL Wiesenfurt – Łąkta
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a - Kopia wykazu imiennego żydowskich więźniów w obozie (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, data ur., miejsce zamieszkania: miejscowość, okręg,
ost. miejsce zam., zawód);
b - Kopia wykazu imiennego „Judenlager in Wiesenfurt” (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, data ur., zawód, miejsce zam.);
c - Kopia wykazu imiennego „Judenlager Wiesenfurt” (zawiera inf. na temat:
imię nazwisko, miejscowość)
b. d., mps, rkps, j. niem., luźne, s.
AL WOLLENDORF – WOSZCZKOWO
187.
AL Wollendorf – Woszczkowo
a - Org. wykaz imienny (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur.,
miejscowość, zawód);
b - “Judenlager Wollendorf” – org. zestawienie stanu zatrudnienia więźniów
w obozie (zawiera inf. na temat: data, liczba zatrudnionych, budowa, kuchnia,
chorzy, zdrowi, uwagi) za okres 18.02.1943-28.04.1943; liścik jednego z
wachmanów do Frania, w którym autor pisze, że nie może przyjechać po
prowiant z powodu posiadania Żydów, których musi odtransportować do
pracy
1942-1943, Wollendorf, rkps, j. niem., j. pol., luźne, s.
Różne obozy Kraju Warty
188.
Obozy Kraju Warty
Org. wykaz imienny Transportliste pracowników wysłanych z Sieradza do
Lissy (Leszna) (zawiera m. in. inf. na temat: imię, nazwisko, liczba dzieci ur.
przez kobiety, data ur., miejsce zam., okręg, stan cywilny)
1941, Sieradz, druk, rkps, j. niem., luźne, s.
189.

Obozy Kraju Warty
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Gartenbauwirtschaftsverband

Wartheland

(Związek

Przemysłu

Ogrodniczego): org. cenniki na warzywa i owoce w Kraju Warty w okresie:
4.12.1941-4.07.1942
1941-1942, Posen, druk, rkps, j. niem., luźne, s.
190.

Różne obozy Kraju Warty
„Lohnung” – org. spisy zawierające dane dot. wypłaty przydzielonej
żydowskim robotnikom w obozach pracy: Paulseck, Grünweiler, Wiesenfurt,
Folusch
1941-1942, rkps, j. niem., luźne, s.

191.

Różne obozy Kraju Warty
Org. dokumentacja dot. przeglądu stanu zdrowia więźniów w: Paulseck,
Grünweiler, Wollendorf, Spitzwald, Wiesenfurt, Folusch, Sandhofen, SüdPark, (zawiera inf. m. in. na temat: nazwa obozu, liczba chorych, zmarłych,
liczba osób przydatnych do pracy)
1942, Orlahöh, rkps, j. niem., luźne, s.

192.

Różne obozy Kraju Warty
„Reichswasserwirtschaftsamt Posen, Aussenstelle Rawitsch” – org. pismo
skierowane do Lagerführerów: Paulseck, Orlahöh, Grünweiler dot. tychże
obozów wydane na podst. zarządzenia Tajnej Policji wprowadzające na
terenie obozów tzw. „Postsperre” (wstrzymanie poczty) obejmującą
korespondencję i paczki.
1942, Rawitsch, mps, j. niem., luźne, s.

193.

Różne obozy Kraju Warty
a - Org. pisma skierowane do Biura Budowlanego w Orlahöh [Jutrosin] dot.
zapotrzebowania w mydło do golenia dla więźniów w obozach: Paulseck i
Grünweiler
1942, Paulseck [Pawłowo]-Grünweiler [Nastawem], rkps, j. niem., s.
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b

-

Org.

prośba

skierowana

z

Biura

Budowlanego

Orlahöh

do

Reichswasserirtschaft Rawitsch dot. dostarczenia medykamentów oraz
drewniaków dla więźniów obozów Paulseck i Grünweiler
1942, Orlahöh, rkps, j. niem., luźne, s.
194.

Różne obozy Kraju Warty
„Liste” – org. wypis imienny Żydów z AL Grünweiler [Nadstawem]
wywiezionych do Eulau [Sowiny] i przeniesionych do Folusza (zawiera inf.
na temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur., imiona rodziców, uwagi)
1942, Grünweiler, rkps, j. niem., luźne, s.

195.

Różne obozy Kraju Warty
a - Org. pismo skierowane do Lager Führera obozu Wiesenfurt dot. spożytych
produktów do dn. 25.11.1941, które należy zgłosić do 23.11.1941. Spis stanu
produktów w obozie w dn. 26.11.1941
1941, Orlahöh-Wiesenfurt, rkps, j. niem. luźne, s.
b - Org. dokumenty wytworzone w Orlahöh dot. dostarczania produktów
żywnościowych przez woźniców z własnym zaprzęgiem do obozów: Folusch,
Wiesenfurt, Rawitsch, Posen, Paulseck, Grünweiler, Spitzwald, Wollendorf,
Eulan, Sandhofen, Süd-Park, Rossfeld
1942-1943, Orlahöh, rkps, j. niem., luźne, s.
c - Org. dok. wytworzone w Orlahöh dot. wstrzymania rozdziału chleba
nadesłanego pocztą do obozów Paulseck, Wollendorf, Grünweiler
1942, Orlahöh, rkps, j. niem., luźne, s.
d - Org. korespondencja dot. zapotrzebowania w różne produkty obozów:
Paulseck, Grünweiler, Wiesenfurt, Folusch
1941-1943, Orlahöh-Wiesenfurt, rkps [jeden dok. jest odpisem], j.
niem., luźne, s.
e - Org. dokument dot. zapotrzebowania na produkty żywnościowe w
obozach: Follusch, Wollendorf, Paulseck, Sandhofen, Wiesenfurt, Süd-Park,
Spitzwald (przy każdym obozie podana jest liczba Żydów)
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1943, rkps, j. niem., luźne, s.
f - Bezirksabgabestelle – org. dowody dostaw warzyw i owoców dla Kraju
Warty
1941-1943, druk, rkps, j. niem., luźne, s.
196.

Różne obozy Kraju Warty
„Proviant Austeilung” – org. dokumenty dot. rozdzielenia produktów
spożywczych

pomiędzy

obozami:

Paulseck,

Grünweiler,

Wiesenfurt,

Spitzwald, Folusch, Wollendorf, Eulan, Sandhofen, Rawitsch (Süd-Park)
1941-1943, rkps, j. niem., luźne, s.
197.

Różne obozy Kraju Warty
a - Org. wypis imienny: „Juden Arbeitslager Folusch nach Paulseck. Juden
Transportliste, den 21.05.1943” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data
ur., miejsce zam., ost. miejsce zam., stan cywilny, zawód, uwagi)
sporządzony przez Ludwiczaka;
b - Org. wypisy imienne: „Juden Arbeitslager Folusch nach Spitzwald. Juden
Transport. Begleitschein, den 15.05.1943” (zawierają inf. na temat: nazwisko,
imię, data i miejsce ur., ost. miejsce zam., stan cywilny, zawód, uwagi)
sporządzony przez Ludwiczaka;
c - Org. wypis imienny: „Juden welche am 10.10.1941 im Lager Paulseck und
Grünweiler utergebracht waren“ (zawiera inf. na temat: imię, nazwisko, data i
miejsce ur., miejsce zam., zawód, przynależność etniczna, stan cywilny,
podatek mieszczański);
d - Org. wypisy imienne „Juden verzeichnis aus dem Getto Litzmannstadt”
(zawiera inf. na temat: imię, nazwisko, data i miejsce ur., miejsce zam.,
zawód, stan cywilny, nazwa obozu, uwagi)
1941-1943, rkps, j. niem., luźne, s.

198.

Różne obozy Kraju Warty
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a - Org. wypis imienny Żydów wysłanych z obozów w Paulseck i Grünweiler
do Rawitscha (zawiera inf. na temat: imię, nazwisko, data i miejsce ur.,
miejsce zam., stan cywilny, nazwa obozu)
1942, Orlahöh, rkps, j. niem., luźne, s.
b - Org. wypis imienny dot. wymiany Żydów z obozu w Wiesenfurt do
Orlahöh (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur., stan
cywilny, miejsce zam., uwagi)
1943, Orlahöh, rkps, j. niem., luźne, s.
c - Org. wypis imienny z dn. 21.05.1943 dot. przemieszczeń Żydów z obozów
Paulseck i Grünweiler do obozu Folusch (zawiera inf. na temat: nazwisko,
imię, data i miejsce ur., stan cywilny, zawód, ost. miejsce zam.)
1943, rkps, j. niem., luźne, s.
199.

Różne obozy Kraju Warty
Wasserwirtschaftsamt Posen, Aussenstelle Rawitsch (Urząd Gospodarki
Wodnej) org. dowody dostaw żywności do obozu Flexau
1941-1943, Flexau-Orlahöh, druk, rkps, j. niem., luźne, s.

200.

Różne obozy Kraju Warty
Org. wzory zestawień zatrudnienia Żydów w poszczególnych obozach oraz
druki wniosków na przydział węgla
1943-1944, druk, mps, rkps, j. niem., luźne, s.

201.

Różne obozy Kraju Warty
a - Monatsbericht – org. sprawozdania miesięczne dot. obozów: Folusch,
Wiesenfurt, Wollendorf, Grünweiler, Paulseck, Rossfeld (zawierają m. in. inf.
na temat: data założenia, nazwisko Lagerführera, nazwiska lekarzy
obozowych, liczby więźniów) sporządzone w powyższych obozach
1942-1943, druk, rkps, j. niem., s.
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b – „Monatsbericht”– org. sprawozdania miesięczne sporządzone dla DAF
dot. obozów: Rossfeld, Sandhofen, Wiesenfurt, (zawierają inf. m. in. dot.
liczby więźniów oraz ich stanu zdrowia)
1943-1944, rkps, j. niem., s.
c – „Monatsbericht” – org. sprawozdanie miesięczne dot. obozów: Paulseck,
Grünweiler, Folusch, Wiesenfurt, Wollendorf (zawiera in. dot. m. in. liczby
więźniów oraz ich stanu zdrowia)
1942, Orlahöh, rkps, j. niem., s.
d – „Monatsbericht” – org. sprawozdanie miesięczne dot. obozów: Folusch i
Wiesenfurt
1942, rkps, j. niem., luźne, s.
202.

Różne obozy Kraju Warty
Org. karty identyfikacyjne inf, iż dokumentacja obozu prowadzona jest pod
nr 4936..., na który należy się powoływać przy sprawozdaniach miesięcznych
dot. obozów: Wollendorf, Wiesenfurt, Paulseck, Grünweiler, Folusch,
Rossfeld, Sandhofen
b. d., druk, mps, rkps, j. niem., luźne, s.

203.

Różne obozy Kraju Warty (nie można oddzielić, bo stanowi to całość)
Korespondencja

Wasserwirtschaftsamt

Posen,

Aussenstelle

Rawitsch

(Wydział Gospodarki Wodnej) dot. m. in. Kommanda robotniczego w
Spitzwaldzie oraz korespondencja dot. zwalczania tyfusu plamistego w
poszczególnych obozach (org. i kopie)
1941, Posen-Rawitsch, druk, mps, rkps, j. niem., luźne, s. /259
204.

Różne obozy Kraju Warty
Korespondencja m. in. dot. wynagrodzenia pracowników żydowskich, dot.
przekazania pracowników żydowskich; sprawozdania miesięczne w 1942 r.
dot. obozów: Paulseck, Grünweiler; dot. służby porządkowej, lamp
kieszonkowych, dot. obuwia (org. i kopie)
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1941, Orlahöh-Posen-Warta, druk, mps, rkps, j. niem., luźne, s.
205.

Różne obozy Kraju Warty
Kopia zestawienia opłat na opiekę społeczną po odliczeniu za wyżywienie i
tzw. schronienie za listopad 1941 r. w obozach: Paulseck, Grünweiler,
Wiesenfurt, Folusch
b. d., rkps, j. niem., luźne, s.

206.

Różne obozy Kraju Warty
a - Kopia wykazu imiennego: „Transportliste” więźniów z Kalisza do Lissy
(Leszno) (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur., miejsce zam.);
b - Wykaz imienny Żydów, który odtransportowano do Flexau i z powrotem
do Paulseck (zawiera inf. na temat: imię, nazwisko)
b. d., mps, rkps, j. niem., luźne, s.

207.

Różne obozy Kraju Warty
Odpisy dokumentów dotyczących przekazania kolejnych grup więźniów do
obozów: Paulseck, Grünweiler, Wiesenfurt, Folusch, Spitzwald, Wollendorf,
do dyspozycji komendantów tychże obozów
b. d., mps, rkps, j. niem., luźne, s.

208.

Różne obozy Kraju Warty
Odpis potwierdzenia przyjęcia asygnaty na koninę i tanie mięso dla obozów
Paulseck i Wiesenfurt
b. d., rkps, j. niem., s.

209.

Obozy Kraju Warty
Kopia

zestawienia

Żydowskich

Reichswasserwirtschaftsamt

Posen:

Obozów
Paulseck,

pracy
Grünweiler,

podległych
Folusch,

Wiesenfurt
b. d., rkps, j. niem., s.
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III Reich – III Rzesza
ALTÖTTING
210.
Altötting
Kopia wykazu imiennego (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, r. ur.,
miejscowość)
b. d., rkps, j. pol., luźne, s.

BAMBERG
211.

Bamberg
Kopia wykazu imiennego (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur.,
miejscowość)
b. d., mps, rkps, j. niem., luźne, s.

BERGEN- BELSEN i jego pod-obozy:
212.

KL Bergen-Belsen
Kopia wykazu imiennego żywych Żydów z Polski: „Belzen Bergen obok
Hanoweru” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur., miejsce (nie
zaznaczono czy jest to miejsce skąd nastąpiła deportacja, czy miejsce ur.))
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

213.

KL Bergen-Belsen
Kopia wykazu imiennego Żydów z Polski (zawiera inf. na temat: nazwisko,
imię, rok ur., miejscowość (nie zaznaczono czy jest to miejsce ur., czy
deportacji))
b. d., rkps, j. pol., luźne, s.

214.

KL Bergen-Belsen
Kopia wykazu imiennego więźniów obozu w Bergen Belsen. Obóz 4, blok L
1, blok H 3; (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, datę ur., miejsce zam.)
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b. d., rkps, j. pol., luźne, s.
215.

KL Bergen-Belsen i podobozy
Kopia wykazu imiennego więźniów obozu Bergen Belsen i jego pod-obozu
Dora; Rentzschmühle, (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, datę ur.,
miejscowość (nie wyjaśniono, czego dotyczy)
b. d., mps, j. pol, luźne, s.

BITTERFELD
216.

Bitterfeld
Kopia wykazu imiennego: „Lista Żydów, którzy od czerwca 1945 r.
przebywali w Bitterfeldzie” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, wiek,
miejsce pochodzenia, uwagi)
b. d., mps, j. pol., s.

BUCHBERG
217.
Buchberg
Kopia wykazu imiennego mężczyzn z Polski (zawiera inf. na temat:
nazwisko, imię, nr obozowy, data ur., ost. miejsce zam.)
b. d., Buchberg, mps, j. niem., luźne, s.
218.

Buchberg
Kopia wykazu imiennego (zawiera inf. na temat: narodowość, nazwisko, imię,
nr, data ur., miejscowość)
b. d., mps, j. ang., luźne, s.

BUCHENWALD i jego pod-obozy
219.

KL Buchenwald
Org. okładka teczki na akta personalne z obozu Buchenwald na nazwisko
Pansa Peter uwięzionego w Buchenwladzie, a potem przesłanego do KL
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Lublin. (w teczce znajdują się akta personalne i dwie fotografie więźnia,
14.09.1939, 1.02.1944)
1939 - Buchenwlad, 1944 – KL Lublin, fot., druk, mps, rkps, j. niem.,
j. pol., luźne, s.
220.

KL Buchenwald
Cajtung far di bafrajte jidn in lagern Buchenwald – nr 1 z dn. 4.05.1945 –
założenia i cele autorów, wiadomości ze świata żydowskiego itp.
1945 Buchenwald, mps, j. żyd., luźne, s.

221.

KL Buchenwald
Droga do Polski. Gazetka Polaków w Buchenwaldzie - Wydawca: Komitet
Porozumiewawczy w Buchenwaldzie, nr 5 z dn. 6.07.1945 – inf. m.in. dot.
sytuacji w obozie w okresie powojennym
1945, Buchenwald, mps, j. pol., luźne, s.

222.

KL Buchenwald
Org. wykaz imienny zmarłych w Buchenwaldzie zamieszczony w „Wolni
Ludzie” Piśmie Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych, (zawiera inf.
na temat: imię, nazwisko, nr obozowy, datę ur. i śmierci) 20.05.1947
1947, Warszawa, druk, j. pol., luźne, s.

223.

KL Buchenwald
Kopia

czasopisma

„Buchenwalder

Nachrichten”

(Wiadomości

buchenwaldzkie) Nr 20 z dn. 7.05.1945 – obejmuje wiadomości ze świata
b. d., mps, j. niem., s.
224.

KL Buchenwald
Kopia wykazu imiennego (10.02.1945) więźniów różnej narodowości
przetransportowanych z KL Gross-Rosen do KL Buchenwald; (zawiera inf.
na temat: nr obozowy, nazwisko, imię, data ur., miejscowość, zawód)
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więźniowie zostali podzieleni na gr. więźniów politycznych, mieszańców
pierwszego stopnia, polscy Żydzi, greccy Żydzi, więźniowie polityczni –
Żydzi węgierscy, rosyjscy pracownicy cywilni, polityczni więźniowie
rosyjscy, polityczni więźniowie węgierscy, rosyjscy Żydzi, francuscy
więźniowie polityczni
b. d., mps – kserokopia, j. niem., (kartka z adnotacją – otrzymano
9.08.1996 od p. Romana Olszyny), luźne, s.
225.

KL Buchenwald
Kopia bibliografii historii KL Buchenwald. Wyd. II uzupełnione; Bibliografie
zur Geschichte des faschistischen Konzentrationslagers Buchenwald (Zweite,
überarbeitete und ergänzte Zusammenstellung) z 1957 roku
b. d., mps, j. ang., j. czeski, j. franc., j. niem., j. ros., luźne, s.

226.

KL Buchenwald
Kopia wykazu imiennego Żydów z Polski (w granicach sprzed wojny)
znajdujących się w Buchenwladzie; (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię,
rok ur. i miejscowość(nie określono czy chodzi o miejsce ur. czy deportacji))
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

227.

KL Buchenwald
Kopia „Allgemeine Entwicklung des Koncentrationslagers Buchenwald”;
Administracja – historia obozu napisana po wyzwoleniu; [uwagi: w pracy
znajdują się tabele zawierające dane dotyczące m.in. przybyłych transportów
do obozu jak i śmierci więźniów; dane dotyczące tygodniowego zaopatrzenia i
dziennej racji żywnościowej na jednego więźnia i in.] autor NN
b. d., mps, j. niem., luźne, s.

228.

KL Buchenwald
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Kopia wykazu imiennego Żydów z Polski (w granicach sprzed wojny) z
Buchenwaldu. (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, rok ur. i miejscowość
(nie określono czy to miejsce ur. czy deportacji))
b. d., rkps, j. pol., luźne, s.
229.

KL Buchenwald
Kopia wykazu imiennego Żydów z Polski (w granicach sprzed wojny) z
Buchenwaldu. (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, rok ur. i miejscowość
(nie określono czy to miejsce ur. czy deportacji))
b. d., mps, j. pol., s.
Kopia wspomnień: Relacja ze stosunków w obozie koncentracyjnym
Buchenwald (pod Weimerem).
b. d., mps, rkps, j. pol., luźne, s.

DORA
230.

Dora – pod-obóz Buchenwald
a - Kopia wykazu imiennego: „Żydzi w Lagrze „Dora“ k. Nordhausen a.H.”
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, liczba lat, miejscowość);
b - Kopia wykazu imiennego: „Wykaz imienny osób zmarłych [Żydów] w
miesiącu marcu 1945 r. w obozie „Dora” (zawiera nast. informacje: nr
obozowy, nazwisko, imię, data ur. i śmierci)
b. d., mps, rkps, j. pol., luźne, s.

CELLE
231.

Celle
Kopia wykazu imiennego: “Polnische Juden ehem. Häftlinge in Celle”
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur., miejscowość)
b. d., mps, j. niem., luźne, s.

CHAM
232.

Cham
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Kopia wykazu imiennego: „Ehemelige Häftlinge im Lager Cham 100 km von
Regensburg” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, miejsce pochodzenia)
b. d., mps, j. niem., luźne, s.
DACHAU I jego pod-obozy
233.

KL Dachau
Art. Wł. Rzewskiego Dachau (Fragmenty z pamiętnika więźnia) z „Kuriera
Popularnego” nr 29-30 ze stycznia 1946 r., (zawierają inf. na temat:
doświadczeń przeprowadzanych na więźniach, transportów z obozu i do
obozu, oswobodzenie obozu przez aliantów amerykańskich, ostatni transport
z Buchenwaldu, obchodzenie 1 maja w obozie, sąd publiczny nad oprawcami
z obozu wykonany przez Amerykanów)
1946, druk, j. pol., luźne, s.

234.

KL Dachau
Das Krematorium in Dachau org. relacja byłego więźnia Dachau Willy’ego
Furman-Horsta (nr obozowy 45086) dot. gł. krematorium
b. d., Wiedeń, druk, j. niem., luźne, s.

235.

KL Flossenbürg i KL Dachau
Odpis wyciągu z rozkazu Himmelra do KL Dachau i Flossenbürga w
odpowiedzi na propozycję komendanta obozu dot. sprawy ewentualnego
przekazania więźniów z KL Dachau aliantom
b. d., mps, rkps, j. niem., j. pol., s.

236.

Muzeum w Dachau
Kopie dokumentów z Muzeum Pamięci w KL Dachau za lata 1972-1974 dot.
zwiedzających (zawiera inf. na temat: wypis miast niem., z których pochodzili
zwiedzający; ankiety wypełnione przez nich z uwagami na temat ekspozycji
muzealnej) przesłane przez Ruth Jakush – pracownika muzeum
b. d., mps, j. ang., j. franc., j. niem., j. ros., j. wł., luźne, s.
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237.

KL Dachau
Kopia wykazu imiennego: „Żydzi znajdujący się w obozie w Dachau“
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, miejscowość, r. ur.)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

238.

KL Dachau
„Żydzi w obozie koncentracyjnym Dachau” – kopia sprawozdania
sporządzonego przez International Information Office for the farmer
Concentration Camp na podst. danych z kartoteki osobowej obozu i danych
oddziału UNRRA w Monachium, zawiera dane dotyczące ogólnej liczby ofiar
w KL Dachau i jego pod-obozach: Kaufering i Mühldorf z lat 1940-1945 (wg
przynależności państwowej).
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

239.

München-Freimann – pod-obóz Dachau
Kopia wykazu imiennego: “Żydzi w München-Freimann /Flakkaserne/”
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, nazwa miejscowości, r. ur.)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

240.

SS Caserne Nürnberg
Kopia wykazu imiennego Żydów znajdujących się w obozie SS Caserne
Nürnberg (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur., miejsce
pochodzenia, uwagi)
b. d., rkps, j. pol., luźne, s.

241.

Schleissheim
Kopia wykazu imiennego: „Żydzi w Schleissheim” (zawiera inf. na temat:
nazwisko, imię, nazwa miejscowości, rok ur.)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
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EGGENFELDEN
242.

Eggenfelden
Kopia wykazu imiennego (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, r. ur.,
miejscowość)
b. d., rkps, j. pol., luźne, s.

ERSBERG
243.

Ersberg
Kopia wykazu imiennego (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, r. ur.,
miejscowość)
b. d., luźne, rkps, j. pol., s.

KL FLOSSENBÜRG i jego pod-obozy
244.

KL Flossenbürg
Kopia wykazu imiennego nowoprzybyłych więźniów z KL Flossenbürg
ujętego w Abteilung Hollerith (zawiera inf. na temat: nr obozowy więźnia,
nazwisko, imię, data ur., zawód wyuczony, funkcja sprawowana w obozie)
b. d., j. niem., mps, luźne, s.

245.

KL Flossenbürg i jego podobozy
Kopia wykazu imiennego zmarłych w KL Flossenbürg i jego pod-obozach
pracy w latach 1944-1945 (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data zgonu,
uwagi) sporządzony przez Jakuba Gerstenfelda – byłego więźnia.
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

246.

KL Flossenbürg i jego podobozy
Kopia wykazu imiennego: „(Częściowy) spis Żydów zmarłych w obozie
koncentracyjnym w Flossenbürgu (Bawaria) i w przynależnych do tego obozu
koncentracyjnego zamiejscowych obozach pracy. (Nazwisko, imię i data
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zgonu)” [Hersbruck, Leitmeritz, Drezno, Siegmar - Schönau, Zschachwitz,
Hohenstein

-

Ernstthal,

Zschopau/Sachsen,

Norymberga,

Legenfeld,

Gundelsdorf Krs. Kronach]
Ten sam spis zawiera sygnatura 245.
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
247.

Leitmeritz – Litomierzyce
Kopia wykazu imiennego: „Totenlisten aus Leitmeritz. Wypisani Żydzi z
ogólnego „Totenbuch“ (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, nr więźnia,
narodowość, data i miejsce ur., data i przyczyna zgonu, data meldunku o
śmierci i zabrania ciała)
b. d., rkps, luźne, j. pol., j. niem., luźne, s.

GARDELEGEN
248.

Gardelegen
a - Kopia wykazu imiennego (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, r. ur.,
miejscowość);
b - Kopia wykazu imiennego: „Żydzi w Gardelegen k. Magdeburga” (zawiera
inf. na temat: nazwisko, imię, miejscowość)
b. d., mps, rkps, j. pol., luźne, s.

GARMISCH
249.

Garmisch
Kopia wykazu imiennego: „Lista obywateli polskich z Displaced Persons
Center w Garmisch-Partenkirchen” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię,
data i miejsce ur., miejscowość)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

GERETSRIED
250.

Geretsried
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Kopia wykazu imiennego (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, r. ur.,
miejscowość)
b. d., rkps, j. pol., luźne, s.
HILLERSLEBEN
251.

Hillersleben
Kopia wykazu imiennego: „Żydzi w Hillersleben k. Magdeburga” (zawiera
inf. na temat: nazwisko, imię, miejscowość)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

HOERSHING-NEUBAU
252.

Hoersching-Neubau
Kopie wykazów imiennych: „Lista osób znajdujących się w obozie
Hörsching-Neubau” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur.,
miejscowość); „Lista dzieci w obozie Hörsching-Neubau” (zawiera inf.
nazwisko, imię, miejscowość)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

KAMER
253.

Kamer
Kopia wykazu imiennego (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, r. ur.,
miejscowość)
b. d., rkps, j. pol., luźne, s.

LANDSBERG
254.

Landsberg
a - Kopia wykazu imiennego: “Żydzi w Landsberg /Kaserne/” (zawiera inf.
na temat: nazwisko, imię, nazwa miejscowości, r. ur.);
b - Kopia wykazu imiennego: “Lista Żydów z obozu w Landsberg” (zawiera
inf. na temat: nazwisko, imię, nazwa miejscowości)
b. d., mps, rkps, j. pol., luźne, s.
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LIEBENAU
255.

Liebenau
“Ewakuacja” – kopia opisu dot. obozu w Liebenau poprzedzający listę
mężczyzn, którzy zginęli w drodze do niego (zawiera inf. na temat: nazwisko,
imię, miasto)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

256.

Liebenau
a - Kopia wykazu imiennego Żydów (zawierają inf. na temat: nazwisko, imię,
data ur., miejscowość);
b - Kopia wykazu imiennego: „Lista z Liebenau b/Laufen Kr. Salzburg”
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur., kraj, miasto)
b. d., mps, rkps, j. niem, j. pol., luźne, s.

MAUTHAUSEN i jego pod-obozy
257.
KL Mauthausen
a - Kopia wykazu imiennego osób zamordowanych w Mauthausen w maju
1942 r. (zawiera inf. na temat: lp, nr jeniecki, nazwisko, imię, data i miejsce
ur.) ze wstępem;
b - Kopia wykazu imiennego: „Lista obozowców z Mauthausen” (zawiera inf.
na temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur.);
c - Kopia alfabetycznego wypisu imiennego: „Mauthausen” (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur., zawód, data zgonu)
d - Kopie wykazów imiennych: „Lista mężczyzn w Mauthausen” (zawiera inf.
na temat: nazwisko, imię, data ur.); „Lista kobiet w Mauthausen” i „Lista
mężczyzn w Mauthausen” (zawierają inf. na temat: nazwisko, imię)
b. d., mps, j. ang., j. pol., luźne, s.
258.

Ebensee – Austria
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a - Kserokopia wykazu imiennego: „Bezpaństwowi. Różne narodowości.
Military Government of Germany. Concentration Camp Processing Docket.
Ebensee Concentration Camp – Ebensee Austria” (18.05.1945, 26.11.1945);
b - Kserokopia wykazu imiennego: “Belgia. Military Government of
Germany. Concentration Camp Processing Docket. Ebensee Concentration
Camp – Ebensee Austria. List of Czecho-Slovak prisoners in Ebensee
Concentration Camp” (18.05.1945);
c - Kserokopia wykazu imiennego: „Czesi i Słowacy. Military Government of
Germany. Concentration Camp Processing Docket. Ebensee Concentration
Camp – Ebensee Austria. List of Czecho-Slovak prisoners in Ebensee
Concentration Camp” (18.05.1945);
d - Kserokopia wykazu imiennego: „Military Government of Germany.
Concentration Camp Processing Docket. Ebensee Concentration Camp –
Ebensee, Austria. List of French prisoners in Ebensee Concentration Camp”
(18.05.1945);
e - Kserokopia wykazu imiennego: „Military Government of Germany.
Concentration Camp Processing Docket. Ebensee Concentration Camp –
Ebensee, Austria. List of Greeks in Ebensee Concentration Camp”
(18.05.1945);
f - Kserokopia wykazu imiennego: „Military Government of Germany.
Concentration Camp Processing Docket. Ebensee Concentration Camp –
Ebensee Austria. List of Netherland in Ebensee Concentration Camp”
(18.05.1945, 26.11.1945);
g - Kserokopia wykazu imiennego: „Military Government of Germany.
Concentration Camp Processing Docket. Ebensee Concentration Camp –
Ebensee, Austria. List of Italian prisoners in Ebensee Concentration Camp”
(18.05.1945);
h - Kserokopia wykazu imiennego: „Military Government of Germany.
Concentration Camp Processing Docket. Ebensee Concentration Camp –
Ebensee, Austria. List of Yugoslaw prisoners in Ebensee Concentration
Camp” (18.05.1945);
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i - Kserokopia wykazu imiennego: „Military Government of Germany.
Concentration Camp Processing Docket. Ebensee Concentration Camp –
Ebensee, Austria. List of Russian male prisoners – Political Offenses in
Ebensee Concentration Camp” (18.05.1945);
j - Kserokopia wykazu imiennego: „Military Government of Germany.
Concentration Camp Processing Docket. Ebensee Concentration Camp –
Ebensee, Austria. List of Hungarian and Roumunian prisoners in Ebensee
Concentration Camp” (18.05.1945) (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, nr
obozowy, płeć, wiek, miejsce ur., narodowość, data przybycia)
b. d., mps, rkps, j. ang., j. pol., luźne, s.
259.

Ebensee
Kserokopia wykazu imiennego: „Lista b. więźniów obozu koncentracyjnego
w Ebensee sporządzona na podst. kartoteki „Lagerschreibstuby” zabranej w
dn. 6.05.1945 r. t. j. w dn. uwolnienia z niewoli. Polacy i Żydzi polscy” przez
Komitet Ośrodka Polaków w Ebensee (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię,
nr więźnia, data i miejsce ur., typ więźnia)
b. d., mps, rkps, j. pol., luźne, s.

260.

Ebensee
Kserokopia wykazu imiennego: “Lista wydanych legitymacji b. więźniom
obozu koncentracyjnego w Ebensee. Maj 1945 r. Polacy i Żydzi polscy”
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur., nr b. więźnia, data
wystawienia)
b. d., mps, mps, rkps, j. pol., luźne, s.

261.

Ebensee
Kserokopia wykazu liczbowego i imiennego: “Stan obozu polskiego w
Ebensee” (zawiera inf. na temat: data i liczba osób) oraz „Uzupełnienie listy
ogólnej” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur.) dot. liczby
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byłych więźniów obozu Ebensee zameldowanych w Ośrodku Polskim w
Ebensee
b. d., mps, rkps, j. pol., luźne, s.
262.

Ebensee
Kserokopia wykazu imiennego: “Index of persons living in the Polish Camp
prisoners in Ebensee” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i miejsce
ur.) z 8.05.1945
b. d., mps, j. ang., luźne, s.

263.

Ebensee
a - Kserokopia wykazu imiennego: Lista zmarłych w obozie w Ebensee
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur., nr więźnia, data i miejsce
śmierci)
b - Polski szpital w Ebensee. Kserokopia wykazu imiennego: Lista zmarłych
w szpitalu polskim od założenia szpitala do dn. 22.10.1945 (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur., nr obozowy, data śmierci)
c - Kserokopie dokumentów dot. polskiego szpitala w Ebensee. Statystyka
chorych i martwych w Polskim Szpitalu w Ebensee za okres od 17.05.1945 do
18.04.1946 (zawiera inf. na temat m. in.: liczba przyjętych, zmarłych,
wypisanych, diagnoza)
d - Notariatsakt – kserokopia umowy zawartej między przedstawicielami
Komitetu Polskiego w Ebensee a przedstawicielami „Jewish Comittee of
Camp 406 Bad Ischl” dotycząca pieniędzy ulokowanych w banku, z których
odsetek ma być utrzymywany cmentarz w Ebensee gdzie pochowani zostali
Żydzi z Polski, którzy umarli w obozie
e - Kserokopia wniosku dot. zezwolenia na budowę ogrodzenia cmentarza w
Ebensee: Antrag auf bauwirtschaftliche Genehmigung mającą być wykonaną
przez firmę budowlaną Karl Winter w Ebensee – Steinkogelwiese z
inicjatywy Polskiego Komitetu byłych więźniów w Ebensee
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f - Kserokopia kosztorysu dot. budowy ogrodzenia na cmentarzu w Ebensee
sporządzony przez architekta Karla Winetra – przedstawiciela firmy
budowlanej mającej to wykonać
b. d., j. niem., mps, druk, luźne, s.
264.

Ebensee
Kserokopie wypisów imiennych: Kopie listów osób, które przeżyły KL
Ebensee sporządzone w 1945 r. przesłane do Polish Information Service w
Ebensee przez Louise Blackham (UNRRA) (zawierają inf. na temat: imię,
nazwisko, nr obozowy, płeć, wiek, data i miejsce ur., narodowość, typ
więźnia, wykroczenie, data przybycia, sposób opuszczenia)
b. d., mps, j. ang., luźne, s.

265.

Ebensee
Kserokopie wzorów ankiet/wypisów imiennych dla byłych więźniów Ebensee
b. d., rkps, j. pol., luźne, s.

266.

Mauthausen i jego pod-obozy
Kserokopia

szkicu

sytuacyjnego:

„Austria

kraj

turystów!!!

Obozy

koncentracyjne i cmentarzyska – sieć połączeń z centralą w Mauthausen”
b. d., rkps, j. pol., s.
267.

Linz
Kopia wykazów imiennych: „Lista Żydów znajdujących się w Linzu”
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur., nazwa miejscowości); „Lista
Żydów zamieszkałych w okręgu Linz Ob. D” (zawiera inf. na temat:
nazwisko, imię, data ur., miejscowość)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

MITTELBAU
268.

KL Mittelbau
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“Zagłada więźniów obozu “MITTELBAU” a dotychczasowe wyniki ścigania
winnych” – kopia egz. nr 47, adwokat Wincenty Hein – opr. dot.
funkcjonowania obozu z uwzględnieniem załogi obozowej
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
NORDHAUSEN
269.

Nordhausen
Kopia wykazu imiennego (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, rok ur.,
miejscowość)
b. d., rkps, j. pol., luźne, s.

PENZING
270.

Penzing – obóz Stadt Haag (Niederdonau)
Kopia wykazu imiennego „Żydzi w obozie w Penzing“ (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, miasto, r. ur.)
b. d., mps, j. pol., s.

RASTENBURG
271.
Rastenburg
Org. pisma z Obozu Rastenburg II dot. Koscharka Richarda
1944, Rastenburg, rkps, j. niem., s.
RENTZSCHMÜHLE
272.

Rentzschmühle1
Kopia wykazu imiennego: „Kobiety polskie w obozie Rentzmuhler” (zawiera
inf. na temat: nazwisko, imię, data ur., miejscowość)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

1

Rentzschmühle – miejscowość wypoczynkowa w Turyngii, gdzie po wyzwoleniu zostały umieszczone
byłe więźniarki (głównie z obozu KZ Mehltheuer – podobozu Flossenbürga).
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SALZWEDEL
273.

Salzwedel (Saksonia) – pod-obóz KL Neuengamme
Kopia wykazu imiennego: “Lista Żydów w Salzwedel”, „Żydzi w Könnern b.
Halle”, „Żydzi w Bitterfeld b. Halle”, „Żydzi w Hillersleben” (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, nazwa miejscowości, r. ur.)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

SCHLIEBEN
274.

Schlieben
Kopia wykazu imiennego: “Żydzi zmarli w obozie w Schlieben i tam na
żydowskim cmentarzysku obozowym zostali pochowani” (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, obywatelstwo, miejscowość, data ur.)
b. d., mps, rkps, j. pol., s.

SCHWANDORF
275.

Schwandorf
Kopia wykazów imiennych: “Imienna lista Żydów przebywających w
Schwandorfie” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur.,
uwagi); „Żydzi znajdujący się w obozie Schwandorf /Bawaria/” (zawiera inf.
na temat: nazwisko, imię, adres)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

ST. OTTILIEN
276.

St. Ottlien /Lazarett/
Kopia wykazu imiennego “Żydzi w St. Ottilien /Lazarett/” (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, miasto, r. ur.)
b. d., mps, j. pol., s.

TÜRKHEIM
277.

Türkheim
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Kopia wykazu imiennego Żydów z Polski w Türkheim (zawiera inf. na temat:
nazwisko, imię, data ur., miejscowość)
b. d., rkps, j. niem., luźne, s.
VOLARY
278.

Volary
Kopia wykazu imiennego (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur.,
miejscowość)
b. d., rkps, j. pol., luźne, s.

WALHEIM
279.

Walheim
Kopia wykazu imiennego Żydów znajdujących się w obozie (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur., nr obozowy, nr Ausweisu,
narodowość);
Kopia wykazu imiennego (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur.,
miejscowość)
b. d., mps, rkps, j. niem., j. pol., luźne, s.

WÖBBELIN
280.

Wöbbelin
Org. mowa pogrzebowa wygłoszona w Hagenow w Niemczech dn. 8.05.1945
r. podczas uroczystości pogrzebania 144 odnalezionych w KL Wöbbelin
1945, druk, j. ang., j. niem., s.

RÓŻNE OBOZY W NIEMCZECH
281.

Różne obozy w Niemczech
Wypisy imienne Żydów znajdujących się w obozie w: Hershing, Salzburgu,
Hannoverze, Bergen-Belsen, Pardowik k. Lueneburga, Lingen, Hillersleben k.
Magdeburga, Halle Polizeikaserne, Bitterfeld k. Halle, Salzwedel, Lager
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Celle, Gardelegen, Praga XIII, Kannitz Kreis Wiedenbrueck (zawierają gł.
inf. dot. imienia i nazwiska)
b. d., mps, rkps, j. niem., j. pol., luźne, s.

Preussen III Reich - Prusy – III Rzesza
FRANKFURT AM MAIN (FRANKFURT NAD MENEM)
282.
Frankfurt nad Menem – podobóz Natzweiler (Preussen – Provintz HessenNassau)
Kopia wykazu imiennego: “Lista Żydów znajdujących się we Frankfurcie
n/M.” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur.)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

KOSZALIN
283.

Koszalin
Kopia wykazu imiennego zamordowanych Żydów sporządzony na podst.
znalezionych dowodów osobistych (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię,
miejsce wyd. dowodu)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

LUDWIGSDORF – LUDWIKOWICE KŁODZKIE
284.

Ludwikowo (Ludwikowice Kłodzkie)
Kopia wykazu imiennego: „Lista Żydów pochowanych w Ludwikowie”
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur., data zgonu)
b. d., Ludwikowo, mps, j. pol., luźne, s.

STUTTHOF – SZTUTOWO
285.

KL Stutthof – Sztutowo – muzeum
Org. korespondencja dot. stanu miejsca po-obozowego Stutthof oraz sprawa
istniejącego tam muzeum (korespondencja dot. m. in. skargi złożonej przez

109

Ryszarda Pawłowskiego dot. złego stanu tego miejsca) korespondencja
skierowana do Ryszarda Pawłowskiego od KW PZPR w Elblągu, od
wojewody elbląskiego; od Komisji byłych Więźniów Politycznych przy
Zarządzie Wojewódzkim ZBoWiD w Elblągu skierowana do Wojewody
Elbląskiego; od Wice-wojewody Elbląskiego do Komisji byłych Więźniów
Politycznych przy Zarządzie Wojewódzkim ZBoWiD w Elblągu; z
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków do
Ryszarda Pawłowskiego oraz do Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zarządu
Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie z Oddziału Muzeum Stutthof w
Sopocie;

list

Ryszarda

Pawłowskiego

do

Prof.

Maurycego

Horna

zaadresowany na ŻIH.
1985-1989, mps, rkps, koperta, j. pol., luźne, s.
286.

KL Stutthof
Wypis imienny: „Świadkowie obozu Stutthof” (zawiera inf. na temat:
nazwisko, imię, miejscowość)
b. d., mps, j. pol., s.

Francja
ATHIS (ORNE)
287.

Athis (Orne)
Kopia pisma dot. obozu Athis (Orne) i korespondencji wysyłanej z obozu
b. d., mps, j. niem., s.

PITHIVIA
288.

Pithivia
Org. broszura Ce Fut le commencement... le 14 mai 1941. Pithiviers et
Beaune la Rolande/Azoj hot sich es ongehojbn... dem 14tn maj 1941. Pitiwie
un Bon la Roland(Jak to się zaczęło... 14 maja 1941. Pitiwia i Bon la Roland);
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załączona kopia plakatu: Des Liberateurs? La Libertation! Par L’armee du
crime(wyzwolenie przez armię zbrodni)
1951, Paryż, j. franc., j. żyd., broszura, s.
Protektorat Böhmen und Mahren (Protektorat Czech i Moraw)
THERESIENSTADT
289.

Theresienstadt
Kopie wykazów imiennych: (zawierają inf. na temat: nazwisko, imię, r. ur.,
miejscowość); „Transport dzieci, który odszedł dnia 14.08.1945 do Anglii”
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur., kraj)
Kopia wykazu imiennego transportów przybyłych do Theresinstadt i
wysłanych stąd (zawiera nast. inf.: data, skąd wysłano transport, ilość
transportów, liczba ofiar)
Kopia wykazu imiennego: „Wyjatki z nazwisk kobiet zagazowanych z 1-go
transportu z Theresienstadtu – Familienlager Auschwitz”
Kopia wykazu imiennego: „Transport z Theresienstadtu wygazowany w
całości w październiku”
Kopia sprawozdania z dnia 25.03.1944 dot. istnienia i funkcjonowania obozu:
„Listy z zaświata”
b. d., mps, rkps, j. niem., j. pol., luźne, s.

Reichskomisariat Ostland – Estonia
KLOOGA
290.

AL Klooga
Org. wypisu imiennego: „Spisok lic riewakuirowanych iz łagiera Klooga w g.
Wilnius” (zawiera inf. na temat: imię, nazwisko, imię ojca, r. ur.)
b. d., rkps, j. ros., luźne, s.

Węgry
VAMOSMIKOLA
291.

Vamosmikola – obóz internowanych polskich Żydów
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Kopia „Wykaz imienny oficerów i szeregowych obozu polskich żołnierzy
internowanych – Vamosmikola” (zawiera inf. na temat: stopień wojskowy,
nazwisko, imię)
b. d., luźne, mps, j. pol., s.
WŁOCHY
292.

Włochy
a -„Prześladowanie Żydów we Włoszech w 1938-1944 r.” – odpis
raport/artykuł pułkownika Maxa Adolfa Vitale’go dot. losu Żydów włoskich i
wywiezienia ich do obozów. Tłumaczenie z jęz. franc.
b. d., mps, rkps, j. pol., luźne, s.
b - Ulotka informacyjna (org.) dotycząca obozu w Ferramonti we Włoszech: I
campi concentramento Italiani per ebrei profughi. 1940-1945 do niej
dołączona fotokopia jednego z dokumentów zamieszczonych na ulotce, na
której odwrocie występuje informacja w jęz. żyd.: „Zezwolenie na
odnalezienie wszystkich obozów koncentracyjnych dla Żydów we Włoszech
podczas wojny. 1940-1943”
b. d., druk, rkps, j. wł., j. żyd., luźne, s.
c - Org. pismo z dn. 1.01.1940 dot. przekazania fotografii dot. Domu Dziecka
w Milano.
1940, mps, j. wł., luźne, s.
d - Org. korespondencja dot. sytuacji Żydów we Włoszech podczas wojny
1940-1943, Milano, mps, rkps, j. wł., luźne, s.
e - „Pellegrinaggio fra l’orrore” il Processo Hoess a Varsavia i campi di
sterminio di Auschwitz-Birkenau-Maidanek” – org. materiały Adolfo
Vitale’go z odczytów mających miejsce we Włoszech w lecie 1944 r.
1944, mps, j. wł., luźne, s.
f - Org. materiały, opracowania, korespondencja dot. prześladowania Żydów
we Włoszech opr. i zebrane przez Comitato Ricerche Deportati Ebrei. Unione
Delle Comunita Israelitiche Italiane sporządzone przez Maxa Vitale’go
1946-1947, Rzym, mps, rkps, j. pol., j. wł., luźne, s.
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293.

Włosi
Wypis imienny Żydów deportowanych z Włoch do obozów: Italian Jewish
Deportes Search Committee (zawiera inf. na temat: nr porządkowy, imię,
nazwisko, imię ojca, imię i nazwisko matki, data i miejsce ur.)
b. d., mps, j. ang., j. wł., skoroszyt, s.

RÓŻNE OBOZY
294.
Różne obozy
Kopia wykazu „Lista repatriantów z hitlerowskich obozów koncentracyjnych”
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur., skąd przybył, miejsce
powrotu)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
295.

Różne obozy
Kopie dokumentów:
a - „Rezolucja pierwszego Kongresu byłych więźniów politycznych
niemieckich i faszystowskich obozów koncentracyjnych”;
b - „Statuts de la federation internationale des anciens prisonniers politiques
des camps de concentration allemands et fascistes/Statut międzynarodowej
federacji byłych więźniów politycznych niemieckich i faszystowskich
obozów koncentracyjnych”;
c - „Rezolucja w sprawie procesu w Norymberdze”;
„Compte-rendu du premier congres international a Varsovie et des travaux
ulterieurs de la delegation Polonaise presente par la delegation Polonaise”
(zawiera aneksy);
d - L. Szeftel – „Referat na I Międzynarodowy Kongres b. więźniów
politycznych/Referat (gelejnte afn internacionaln kongres fun gew. politisze
arestirte)/Rapport. Pour le premier Congres des Anciens Prisonniers
Politiques”
b. d., mps, rkps, j. franc., j. pol., j. żyd., luźne, s.
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296.

Różne obozy
„Notatki Niny Dancinger z zeznań” – kopie wyciągów z relacji dot. różnych
gett i obozów; wypisy relacji i pamiętników, które zostały użyte przez Ninę
Dancinger
b. d., luźne, rkps, j. pol., j. żyd., poszyt, s.
Wyciągi m. in. z pamiętników, relacji i gazet i Black Book dot. polityki niem.
wobec Żydów
b. d., mps, rkps, j. pol., luźne, s.

297.

Różne obozy
Kartoteki więźniów przebywających na leczeniu pochodzących z obozów:
Buchenwald, Dörnhau, Schotterwerke, Ludwigsdorf, Parschnitz, Oświęcim,
Schotterwerke, Mathausen, Oberattstadt, Blechammer, Mittelsteine (zawiera
kartoteki od litery: Ba do Ro)
Kartoteka Żydów z różnych krajów przebywających na leczeniu w szpitalu
(lista od A do Z)
Kartoteka Żydów przebywających na leczeniu w szpitalu (lista od A do W),
którzy zmarli w 1944 r.
b. d., mps, rkps, j. niem., j. pol., luźne, s.

298.

Różne obozy
Kopie wypisów obozów: „Maenner – Arbeitslager“, „Obozy śmierci na
terenie Polski (...) i koncentracyjne obozy pracy, z których część została
zamieniona później na obozy śmierci”, „Obozy na terenie Polski” (lista
sporządzona przez L. Szeftela), „Obozy na terenie Polski c.d.”, „Obozy na
terenie Polski c.d. (R.L.)” (zawierają inf. na temat: nazwa obozu, powiat)
a.Wykaz imienny z: Folusch i Wiesenfurt (zawiera inf. na temat: nazwisko,
imię, data i miejsce ur., miejsce zam., zawód, narodowość, stan cywilny)
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b.Zestawienie chorych przebywających na leczeniu w szpitalu Blumenau [?]
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur., narodowość, ost. obóz,
długość przebywania w obozie, diagnoza), 2.06.1945
c.Wykaz imienny (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur.,
narodowość, ost. obóz przebywania, długość przebywania w obozie,
diagnoza)
d.Wykaz imienny Żydów (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię data i
miejsce ur., obóz.: Paulseck, Wiesenfurt, Litzmannstadt, Grünweiler, Folusch,
25.06.1941
mps, rkps, j. niem., j.pol., luźne, poszyt, s.
Zestawienie kupionego grochu dla obozów: Orlahöh i Paulseck
b. d., rkps, j. niem., luźne, s.
299.

Różne obozy
Kopie wykazu alfabetycznego obozów hitlerowskich (zawiera inf. na temat:
nazwa obozu, kraj)
b. d., mps, j. niem., luźne, s.

MUZEA NA TERENACH BYŁYCH OBOZÓW
300.

Muzea na terenach byłych obozów
a - „Informacja Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i
Sztuki o pracy Muzeów w Oświęcimiu – Majdanku, Sztutowie i
Łambinowicach” - Ustawa Sejmu Polskiego z dn. 22.07.1947 dot. powstania
Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz upamiętnienia
męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu i w
Majdanku – sprawozdanie z działalności muzeum w Auschwitz-Birkenau,
Majdanku, Stutthofie, Łambinowicach (Stalag Lamsdorf), mauzoleum w Al.
Szucha, Rotunda w Zamościu, Pawiak, Gross-Rosen: m.in.: publikacje, prace
remontowo-konserwatorskie, ekspozycje w muzeum po-obozowym; wykaz
muzeów, w których znajdują się ekspozycje dotyczące martyrologii oraz tzw.
„izby pamięci”; działalność ministra Janusza Wieczorka;
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b - Org. sprawozdanie o sytuacji i potrzebach Państwowego Muzeum w
Oświęcimiu

i

Oświęcimiu-Brzezince

konserwatorskich,

działalności

oraz

plan

wydawniczej

prac

muzeum,

inwestycyjnofrekwencje

zwiedzających, prace badawczo-naukowe, nabytki muzeum (np. akta z
procesów przestępców) – 2.02.1961, 2.11.1964, 1965, 1961-1965, 1967,
1968;
Org. protokół z kontroli merytorycznej działalności Państwowego Muzeum w
Oświęcimiu przeprowadzonej w dn. 2-4.11.1965 przez Stanisława Orysiaka i
Marka Konopkę – kustosza muzeum
c - Org. sprawozdanie za rok 1965 z działalności Zespołu Konsultacyjnego do
spraw muzeów martyrologii;
d - Org. protokół z obrad III Sekcji Rady przy Państwowym Muzeum w
Oświęcimiu m. in.: trasy dla zwiedzających; uchwały z obrad - 21.11.1962
1961-1967, mps, j. pol., luźne, s.
301.

Różne obozy
Ankiety dotyczące obozów, nr 1-...
[uwagi: obozy nie są ułożone alfabetycznie i niektóre z nich posiadają kilka
kart, do niektórych z nich dołączone opisy: Klooga, Sachsenhausen,
Auschwitz, Stutthof, Gleiwitz II, Sobibór, Trawniki; obozy, których nie udało
się zlokalizować: Seichofen, Bristianshtadt, Czebad, Hereda (Estonia),
Kuromej
Budzynia),

(Estonia),
Gross

Burgraben,
Polget,

Derbek,

Riben,

Hubertuschue/eutte,

Płaszkiewicze

(koło

Sackenhoym

(obok

Reigersdorf), Schoppinitz, Stinnseiffersdorf, Neurisch (obok Breslau), Sagan,
Traenke, Uthemannhuette, Bobrenhain, Dunkel(t)hal, Schatzlar, Roechrsdorf
(b/Friedeberg),

Schoenberg,

Eintrachtschuette,

Königswurterhausen,

Kołdychowa, Dinawerk, Eichtel, Kittlitzstreben, Swierżeń, Najgamen
(b/Hamburg), Hoffnungshuette, Scharlottengruber, Dziesiata (o/Lublin),
Wittstok, Baildonhuette, Bismarckhuette]
b. d., mps, rkps, j. ang., j. niem., j. pol., j. żyd., s.
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302.

Różne obozy
a - Wykaz imienny Żydów – jeńców wojennych przesłanych do obozu pracy
w Lublinie w 1941r. [?] (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię)
b. d., rkps, j. niem., luźne, s./
b – Wykaz imienny Żydów, dla których zakupiono ubrania robocze [Chodzież
– Kolmar] (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię)
18.04.1942., rkps, j. niem., luźne, s./
c – Wykaz imienny Żydów więźniów obozu pracy w Pawłowie [Paulseck],
15.06.-30.09.[1941](zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, suma pieniędzy
wypłacona za pracę)
b. d., rkps, j. niem., luźne, s.
d – Wykaz imienny chorych Wüstegiersdorf [Głuszyca] „Personaliten der
Kranken” zestawienie z dn. 1.06.1945 (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię,
data i miejsce ur., diagnoza), to samo 209/110
b. d., mps, rkps, j. niem., luźne, s.
e – Wykaz imienny „Poddaństwo węgierskie” chorych znajdujących się w
szpitalu w Auschwitz (zawiera nast. inf.: nazwisko, imię, imię ojca, wiek, ost.
Miejsce zam.), to samo 209/69
b. d., mps, j. pol., luźne, s.
f – Wykaz imienny więźniów Żydów z obozu pracy w Chodzieży [Kolmar]
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur., stan cywilny,
miejsce zam.)
b. d., rkps, j. niem., luźne, s.
g – Wykaz imienny więźniów Żydów z obozu pracy Chodzież [Kolmar]
„Aufstellung der jüdischen Arbeiter” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię,
data ur.)
1943., mps, j. niem., luźne, s.
h – Wykaz imienny Żydów z obozu pracy Wiesenfurt [Łąkta] (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, data i miejsce ur., zawód, stan cywilny, liczba dzieci,
liczba pieniędzy, adres, uwagi)
b. d., rkps, j. niem., luźne, s.
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i – Wykaz imienny wysiedlanych Żydów austriackich, 29.06.1942 [?]
(zawiera inf. na temat: nazwisko, imię, data ur.)
b. d., mps, j. niem., s.
j – Wykaz imienny Żydów zmarłych w latach 1944-45 w podobozach Gross
Rosen (zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię, data ur. i śmierci),
to samo patrz 209/86
Wykaz imienny więźniów AL. Dörnhau [?], patrz też sygnatura 209/120, 86
b. d., mps, j. niem., luźne, s.
k – Zestawienie – wypis imienny więźniarek (zawiera inf. na temat: imię,
nazwisko, nr obozowy) [uwagi: innym charakterem pisma i innym ołówkiem
napisane jest, że jest to Gross-Rosen]
[1944]., rkps, mps, j. niem., s.
l – Wykaz imienny Żydów z obozu w Chodzieży [Kolmar] [?] (zawiera inf.
na temat: nazwisko, imię, itp.)
b. d., rkps, druk, j. niem., s.
m – Wykaz imienny Polnische Und Deutsche Schutzhaeftlinge, to samo
209/26
b. d., mps, j. niem., s.
n – Wykaz imienny Żydów – więźniów z Auschwitz, Sekcja Sanitarna [?]
(zawiera inf. na temat: nr więźnia, nazwisko, imię)
b. d., mps, j. niem., s.
o – Wykaz transportów do KL Auschwitz za okres 24.08.-03.11.[1944]
(zawiera m.in. inf.: narodowość, miasto, nadany numer, ilość przybyłych
zmarłych [?])
b. d., mps, j. niem., luźne, s.
p – Zestawienie więźniarek KL Płaszów „Aufstelug der 136 verblibenen
weiblichen judischen Haeftlinge” (zawiera inf. na temat: nazwisko, imię), to
samo 209/74
b. d., mps, j. niem., s.
r – Wypis imienny z obozu Wiesenfurt (Łąkta) (zawiera inf. na temat:
nazwisko, imię, data ur., zawód, adres)
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b. d., rkps, j. niem., s.

303.

Szwecja
Wykaz imienny „Lista kobiet znajdująca się w Szwecji” (zawiera inf. na
temat: nazwisko, imię, miasto i r. ur.)
b. d., mps, j. pol., luźne, s.

304.

Firma Schallhorn [Laskowitz – Meleschwitz, Laskowice Oławskie]
Wykaz imienny więźniów zatrudnionych w Firmie Schallhorna z
podziałem na kolumny
b. d., mps, j. niem., luźne, s.

305.

Deutschhöhe
Org. pismo - zaświadczenie dot. kartek żywnościowych (15 szt.), które
powinni otrzymać więźniowie
1943, Deutschhöhe, mps, j. niem., luźne, s./

306.

Finkenheerd – Brieskow
Fotokopie akt zgonu więźniów żydowskiego obozu pracy przymusowej w
Brieskow (Finkenheerd)
b. d., druk, rkps, j. niem., s.

307.

Murczyn – Spindlersfelde
Lista z 6 nazwiskami Żydów zmarłych w obozie pracy w Murczynie
(Spindlersfelde) w l941 i 1942.
b. d., mps, j. pol., s.

308.

Mielec
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Wykaz imienny z Mielca (zawiera nast. inf.: imię, nazwisko, nazwę
miejscowości)
Kserokopia listy więźniów KL Auschwitz mających otrzymać paczki
żywnościowe,

sporządzona

przez

Pomoc

Więźniom

Obozów

Koncentracyjnych, 1.07.1944.
b. d., mps, j. pol., s.
309.

Pomiechówek
Kopia relacji: Obóz koncentracyjny w Pomiechówku
b. d., mps, j. pol., s.
ANEKS

310.

KL Auschwitz

Fotokopie dokumentów wypożyczonych w dniu 17.10.1959 z Żydowskiego Instytutu
Historycznego do ekspertyzy przez Państwowe Muzeum w Oświęcimiu (mgr
Tadeusz Iwaszko, 25.01.1960) sygn. D-Au I-3a/1-47, 158 – D-Au I-3a/363
(Arbeitseinsatz KL Au I tomy 1,4-7)2.
Patrz też sygnatura 209/64.
1960, j.pol., j. niem., poszyt, fot., s. 581
311.

KL Auschwitz

Karta osobowa więźnia politycznego JARLINGA Bernharda ur. 15.06.1901 w
Poltenhagen [Buchenwald, Lublin, Auschwitz, 07.11.1944 wcielony do brygady SSOberführera Oskara Dirlewangera].
1944, mps, j.niem., s. 2
312.

Pawiak

2

W tomie pierwszym protokół oględzin dokumentów wypożyczonych w dn. 17.10.1959 z ŻIH
(25.01.1960).
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Wykazy żydowskich więźniów Pawiaka sporządzone przez Hersza Wassera na
podstawie depozytowych ksiąg więźniów Pawiaka za okres 1941 – 1943.
b.d., rkps, j.pol., j.niem., zeszyty, s. 47
313.

KL Płaszów

a- Karta z kartoteki prowadzonej wg placówek pracy na nazwisko KEMPLER
Gusta ur. 12.05.1901 w Krakowie, firma Z f Ha
(dopisek powojenny: Kartka z kartoteki prowadzonej w obozie w Płaszowie
prowadzonej wg placówki (Ponadto były kartoteki wg porządku alfabetycznego
nazwisk i wg baraków)
b.d., rkps, j.niem., s. 2
b- 3 karty pracownicze więźniów na nazwiska: KIRSCH Dawid ur. 15.02.1908
Czudec; MARKOWITZ Markus ur. 26.04.1896 Alsohalas [Nizna Rybnica],
VERDERBER Feiwel ur. 16.09.1908 Kraków.
1943-1944, rkps, j.niem., s. 3
c- 3 karty pracownicze więźniarek

z grupy zawodowej 14 a II na nazwiska:

CETTEL Sala ur. 08.03.1923 Tarnów, REICHER Bluma ur. 07.12.1922 Kraków,
REICHMAN Pesla ur. 22.12.1923 Tarnów.
b.d. [po 09.1943], rkps, j.niem., s. 6
d- Karty pracy więźniów z Baukommando na literę K, L, S (jedna) [zawierają:
nazwisko, imię, numer więźnia, zajęcie, grupa] .
1944, rkps, j.niem., s. 34
e- Przepustka dla 2 więźniów żydowskich w celu zabrania trupa z więzienia na ul.
Montelupich w Krakowie (05.05.1943).
1943, rkps, j.niem., s. 1
f- Przepustka dla 19 więźniów komando zegarmistrzów i radiotechników do innej
części obozu.
1943, rkps, j.niem., s. 2
g- Blankiet formularza raportu o stanie dziennym więźniów.
b.d., mps, j.niem., s. 1
h- Kontrolka pakowacza nr 4362 firmy DAW Krakau-Plaszow
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b.d., mps, j.niem., s. 1
i- Kopia bonu na ćwierć litra eiercognacu [czerwiec 1944], wytwórca SS-Küche
Plaszow
b.d., druk, j.niem., s. 1
314.

Wüstegiersdorf [Głuszyca] ?

Karty więźniów przebywających w szpitalu [zawierają: nazwisko, imię, rok
urodzenia, numer obozowy, data zgonu, choroba].
1944-1945, rkps, j.niem., s. 21
315.

KL Auschwitz

Fragmenty projektów:
-bloku 17 „Życie w obozie” [autor Tadeusz Hołuj]
-bloku 11 [autor Alfred Wóycicki]
b.d., mps, j.pol., s. 31
316.

KL Auchwitz – Birkenau

Szkice obozu.
b.d., rkps, j.żyd., j.pol., j.niem., s. 8
317.

Gazetki wydawane na terytorium Niemiec zajętym przez aliantów:

-„Droga do Polski. Gazetka Polaków w Buchenwaldzie. Wydawca – Komitet
Porozumiewawczy w Buchenwaldzie”, 06.07.1945, nr 5
-„Nowa Polska. Organ Polaków angielskich terenów okupacyjnych w Niemczech”, nr
4 (poświęcony walce Polaków o repatriację).
1945, mps pow.j.pol., s. 18
318.

Blankiety:

-SS-Standort-Kantine Buchanwald Aussenkommando – kwit do kantyny
-Camp Feldafing Leadership Working Office – legitymacja pracownika biura pracy
bd, druk, j.niem., j.ang., s. 2
319.

Buchenwald. Dokumenty prywatne.
Karta pracy wydana przez Radę Żydowską w Warszawie (fragment)3,

zaświadczenie z 15.04.1941 r. o zatrudnieniu w Zakładzie Stolarsko-Budowniczym

3

Zachowała się część dok. z fotografią.
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Ch. Zorman (Warszawa, ul. Franciszkańska 29), zaświadczenie z 12.11.1942 r. o
rejestracji przez Radę Żydowską w Częstochowie (zam. ul. Senatorska 8), kartka z
nr 21990 i nazwiskiem z Buchenwaldu, fotografie4: Arnold Maurycy Klajnbajc (ur.
17.08.1910).
1941-1942, b.d., rkps, mps pow., druk, fot., j. niem., l., drobne
uszkodzenia, s. 12. sygn. stara:
320.

Buchenwald. Dokumenty prywatne.
Dowód tożsamości byłego więźnia obozu (nr. 24587): Całka Kejzman (ur.

1916)5.
1945, rkps, druk, j. ang., niem., pol., l., s. 4.
321.

Fürstenberg6. Dokumenty prywatne.
N.N. (Jakob): Korespondencja. List z 9.04.1942 r. do rodziny.
1942, rkps, j. niem., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s. 4.

322.

Parschnitz (Poříčí). Obóz.
Oświadczenie dotyczące personelu obozowego spisane po wyzwoleniu obozu

przez Armię Czerwoną. (odpis wykonany przez CŻKH w Sosnowcu – 18.06.1945).
1945, mps, stempel, j. niem., pol., l., s. 2. sygn. stara: Obozy j. 234
323.

Niemiecki obóz na terenie Lubelszczyzny dla przesiedleńców.
Spis transportów wychodzących i przychodzących do obozu z liczbą

więźniów (Polacy i Ukraińcy). Zapisy obejmują okres: 3.09-26.11.1940 r. Notatki.
1940, rkps, j. niem., pol., poszyt, s. 42.
324.

Bergen-Belsen.

Zeszyt z danymi osobowymi (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia) Polaków i
Żydów zamieszkałych w obozie DP w Bergen-Belsen (układ alfabetyczny i podział
na pokoje). Zeszyt prawdopodobnie należał do Aleksandry (Olesi) Makówki
(widnieje w zeszycie, pokój nr 16). W zeszycie znajdują się: pokwitowania (na jej
nazwisko) wpłat na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy; karta rejestracyjna
4

Na jednej z fotografii stempel: „Podatkow[…] […] Gęsia 42”
Dokument składa się z dwóch oddzielnych legitymacji, pierwsza „Ausweis-Certification” wydana dn.
1.05.1945 r., druga „Provisional identification card for civilian internee of Buchenwald” wydana
30.07.1945 r., zostały później sklejone i ostatecznie w ten sposób zakonserwowane.
6
Prawdopodobnie podobóz KL Ravensbrück.
5
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Urzędu Skarbowego - okrężny handel - skup i sprzedaż nabiału; potwierdzenie
zgłoszenia zmiany adresu. Oprócz tego znajdują się w nim: potwierdzenie
zameldowania w Warszawie na nazwisko: Głowacki Stefan. Zaświadczenie o
wymeldowaniu z bloku L2 m. 31 Podgórskiej Weroniki (1946 r.). Karta
okolicznościowa „Pamiętaj o grobach naszych poległych bohaterów”. Karta z
nazwiskami: Buza Świderski Tadeusz i Królikowska Łucja.
1946, 1948-1949, zeszyt, rkps, druk, j.pol., s.
325.

KL Auschwitz.

Pieniądz zastępczy „Prämienschein über RM 0.50”.
1944, druk, j. niem., l., s. 1.
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