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To request written permission, contact the General Director, Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warsaw, Poland, Attention: General Director 
 
Preferred Citation:  RG-15.130M, Policja Województwa Śląskiego (Sygn. 38/0), 1922-1939. United States 
Holocaust Memorial Museum Archives, Washington DC. and  Archiwum Państwowe w Katowicach, 
Poland. 
 
Acquisition Information:  Purchased from the Archiwum Państwowe w Katowicach, Poland.   
Forms part of the Claims Conference International Holocaust Documentation Archive at the United 
States Holocaust Memorial Museum.  This archive consists of documentation whose reproduction 
and/or acquisition was made possible with funding from the Conference on Jewish Material Claims 
Against Germany. 
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see the Archives 
catalog at collections.ushmm.org for further information. 
 
Custodial History 
 
Existence and Location of Originals:  The original records are held by the Archiwum Państwowe w 
Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, Poland.  Tel. 011 48 32 208 78 01.  More information 
about this repository can be found at www.katowice.ap.gov.pl.  
     
Processing History:  Aleksandra B. Borecka 
 
Scope and Content of Collection 
 
The collection contains selected records from the files produced by the Head Command of the Police of 
Region of Silesia and some of the County Police Commands. They cover the following matters: orders 
and resolutions of the superior authorities, situation reports, searches, inquiries and arrests of the 
delinquents, information about the social and political events, especially relating to the German 
minorities and communist movement, and information about the political parties and associations. 
 
System of Arrangement 
 
The system of arrangement of the source repository has been preserved in the microfilmed reels. Files 
are organized in the following order: Reel 1: File 146, 147; Reel 2: File 174, 176, 178, 180; Reel 3: File 
202-207; Reel 4: File 208-212; Reel 5: File 347, 348, 390, 391, 40; Reel 6: File 561, 622. 
 
Indexing Terms 
 
Jews--Katowice (Poland)--History. 
Holocaust survivors--Poznań (Poland)--History. 
Jews, Polish--Poland--History--20th century. 
Jews--Poland--Migrations--History--20th century. 
Jewish property--Katowice (Poland) 
 
Katowice (Poland)--Ethnic relations. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org

http://www.katowice.ap.gov.pl/


 

3 
 

Poland--Historical geography. 
 
 

CONTAINER LIST 
 
 
 
Note:  Inventory is in Polish and English (Polish, page: 3-10; English, page: 11-19). 
 
Polish: 
 

Reel File Description 
 

1 File number 146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 147 
 
 
 
 

Teczka zawiera akta dotyczące ugrupowań narodowo-radykalnych z 
lat 1930-1938 działających na terenie województwa śląskiego. 
Sprawozdania policyjne i charakterystyki następujących organizacji: 
Stronnictwo Narodowe i Obóz Narodowo Radykalny. Śledztwo policji 
w sprawie podkładania materiałów wybuchowych przez członków 
Stronnictwa Narodowego pod synagogę katowicką i sklepy żydowskie. 
W załączeniu ksero stron: 240, 312, 316, 388, 389. 
Teczka zawiera: 
525 ponumerowane strony 
ok. 530 klatek mikrofilmowych 
akta zszyte w teczce 
 
Teczka zawiera akta dotyczące ugrupowań narodowo-radykalnych 
(Stronnictwo Narodowe) z lat 1932-1935 działających na terenie 
województwa śląskiego. Protokoły przesłuchań narodowców, 
zawierających wiele wypowiedzi, że Żydzi stanowią problem, który 
należy zwalczać. Elaboraty jak „program w sprawie żydowskiej” i inne 
programy i odezwy partii. Liczne odpisy ulotek antysemickich. W 
załączeniu ksero stron: 44, 45, 403, 497, 500 
Teczka zawiera: 
488 ponumerowane strony formatu A4 
ok. 500 klatek mikrofilmowych 
akta zszyte w teczce 
 

2 File number 174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teczka zawiera akta dotyczące organizacji pod nazwą: „NSDAP 
Auslandorganisation-Ruckwanderamt-Zweigstelle Gleiwitz” w 
Gliwicach, którego oficjalnym zadaniem było pośredniczenie w 
wyszukiwaniu pracy w Rzeszy dla bezrobotnych obywateli polskich 
narodowości niemieckiej, zamieszkałych w Polsce. Władze polskie 
jednak w tym procederze doszukiwały się podstępu polegającego na 
spisywaniu przez władze niemieckie ilości Niemców zamieszkałych na 
Górnym Śląsku tym samym zwiększać swoje wpływy na tych terenach. 
Jedna z rubryk zawierała także pytanie dotyczące prześladowań 
Niemców w Polsce. Dokumentacja dotycząca działalności „NSDAP 
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File number 176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auslandorganisation-Ruckwanderamt-Zweigstelle Gleiwitz” pochodzi 
z lat 1936-1937. Akta oprócz korespondencji ogólnej na wyżej 
wymieniony temat, zawierają także fotografie i kwestionariusze 
osobowe oraz spisy osób rejestrujących się w „NSDAP – A.R.Z.” W 
załączeniu ksero stron: 11, 15, 185  
Teczka zawiera: 
293 ponumerowane strony 
ok. 295 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 
Teczka zawiera akta opatrzone klauzulą „tajne”, opisujące nastroje 
wojenne wiosną 1939r. Znajdują się tam sprawozdania w języku 
niemieckim o sytuacji w Niemczech, a w szczególności na Śląsku 
Opolskim. Dotyczą takich wydarzeń jak: ruchy wojsk nad granicą, 
działalność opozycji antyfaszystowskiej, aktywność S.A., akcje 
prześladowcze przeciwko Żydom, propaganda hitlerowska, akcje 
sabotażowe. Ostatni raport pochodzi z 21 sierpnia 1939r. Druga część 
jednostki zawiera korespondencję dotyczącą antyhitlerowskiej agitacji 
Niemców na Zaolziu. Głównie chodzi tu o pojawiające się afisze i 
ulotki o treści antyhitlerowskiej.  
W załączeniu ksero stron:  65,  
Teczka zawiera: 
108 ponumerowane strony 
ok. 110 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 
Teczka zawiera interesujące dla potrzeb kwerendy USHMM akta 
dotyczące wydalenia Żydów z Niemiec do Polski oraz informacje o 
akcjach antyżydowskich na terenie Niemiec z lat 1938-1939 w tym 
tzw. „nocy kryształowej”.  
Jednostka zawiera bardzo dokładne spisy Żydów wydalonych z 
Niemiec. Arkusze osobowe zawierają następujące informacje: imię i 
nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, zawód, 
dotychczasowe miejsce zamieszkania, dokąd chce się udać, jakie 
posiada dokumenty. Spisy pochodzą głównie z terenu województwa 
Śląskiego, choć także znajduje się spis kilkuset wydalonych Żydów, 
którzy obecnie znajdują się w Warszawie. Oprócz spisów osobowych 
jednostka zawiera także korespondencję i telefonogramy policyjne 
informujące o nadchodzących transportach wydalanych Żydów z 
Niemiec. Policja poszczególnych miejscowości podawała także 
statystykę reemigrantów. W korespondencji z 1939r. można odnaleźć 
wiele listów Komitetów Pomocy Uchodźcom Żydowskim wielu 
okolicznych Żydowskich Gmin Wyznaniowych  (na papierach 
firmowych z pieczątkami). Dodatkowo na uwagę zasługują opisy 
wydarzeń antyżydowskich, które przedstawiali wydalani przymusowo 
reemigranci żydowscy z Niemiec. (demolowanie przez Gestapo i 
Policję niemiecką żydowskich sklepów, aresztowanie i bicie Żydów, 
spalenie synagogi). 
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File number 180 
 
 
 
 
 
 

W załączeniu ksero stron: 84, 89, 109, 110, 111, 141, 228, 229, 252, 
264, 404, 452.  
Teczka zawiera: 
464 ponumerowane strony 
ok. 470 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 
Teczka zawiera akta dotyczące przemytu literatury antyhitlerowskiej 
do Niemiec. Opisy służb kurierskich socjaldemokratów niemieckich. 
Wyciągi z „Deutsches Kriminalpolizeiblatt” informujące o konfiskacie 
druków (przeważnie polskich), o charakterze antyhitlerowskim, i inne 
informacje policyjne. Jednostka zawiera liczne egzemplarze różnych 
ulotek i broszur antyhitlerowskich.  
W załączeniu ksero stron:  3, 12, 41.  
Teczka zawiera: 
241 ponumerowane strony 
ok. 245 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 

3 File number  
202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 203 
 
 
 
 
 
 

Teczka zawiera akta dotyczące ruchu hitlerowskiego w Województwie 
Śląskim, oraz Deutsche Arbeiterpartei in Polen. Ankiety i 
korespondencja oraz dołączone do nich fotografie przedstawiające 
członków organizacji hitlerowskich działających na terenie 
Województwa Śląskiego.Dokumentacja dotycząca inwigilacji przez 
Policję członków organizacji hitlerowskich działających na terenie 
Województwa Śląskiego. 
Odpisy (w języku niemieckim) programów i ulotek propagandowych 
organizacji hitlerowskich oraz niemieckie ulotki wyborcze zachęcające 
do głosowania na NSDAP. 
Załączone oryginalne publikacje hitlerowskie, między innymi: „Unter 
Hitlers Fahnen. Grossdeutsches Liederbuch. Zusammengestellt von 
Erhart.”, „Arbeitertum – Blatte fur Theorie und Praxis der 
Nationalsozialistischen Betriebszellen-Organisation”; czasopisma: „Die 
Jugendherberge”, „Deutsche Ostfront”- z dodatkiem antysemickim 
„Der Jude”, 
Akta z lat 1932-1933  
Teczka zawiera: 
693 ponumerowane strony 
ok. 695 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 
Sygnatura składa się z 2 teczek. Pierwsza teczka zawiera akta 
dotyczące Deutsche Arbeiterpartei in Polen. Znajdują się tam 
dokładne kroniki działalności partii, wiele opisów osobowych 
członków partii oraz karty informacyjne członków i sympatyków 
ideologii hitlerowskiej.W sygnaturze znajdują się także 3 fotografie 
formatu pocztówkowego przedstawiające grupy sympatyków Hitlera, 
którzy na zdjęciach trzymają flagi ze swastyką. Druga teczka opisana 
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File number 204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 205 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 206 
 
 
 
 
 
 
 
 

jako „dopływ z CA MSW z 5.05.1992r.”, zawiera także akta dotyczące 
Deutsche Arbeiterpartei in Polen. Znajdują się tam dokładne kroniki 
działalności partii, wiele opisów osobowych członków partii oraz karty 
informacyjne członków i sympatyków ideologii hitlerowskiej. Opinie z 
terenu Korzęcina, Katowic, Siemianowic, Rybnika, Chwalowic, Małej 
Dąbrówki i Królewskiej Hucie (Chorzowa). Akta z lat 1932-1933. 
Teczka zawiera: 
Teczka 1: 446 ponumerowane strony, teczka 2 (dopływ): 375 stron, 
Ok. 820 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 
Sygnatura składa się z 2 teczek. Pierwsza teczka zawiera akta 
dotyczące Deutsche Arbeiterpartei in Polen. Znajdują się tam 
dokładne kroniki działalności partii, wiele opisów osobowych 
członków partii oraz karty informacyjne członków i sympatyków 
ideologii hitlerowskiej, z: powiatu lublinieckiego, Świerklańca, Lisowa, 
Rybnika, powiatu tarnogórskiego. Druga teczka opisana jako „dopływ 
z CA MSW z 5.05.1992r.”, zawiera także akta dotyczące Deutsche 
Arbeiterpartei in Polen. Znajdują się tam opisy działalności partii, 
wiele akt osobowych członków partii oraz karty informacyjne 
członków i sympatyków ideologii hitlerowskiej. Dokumenty z terenu 
Świętochłowic, Nowej Wsi. Akta z lat 1932-1933. 
Teczka zawiera: 
1 Teczka: 430 ponumerowane strony, teczka 2 (dopływ): ok.350 stron 
ok. 780 klatek mikrofilmowych  
akta luźne w teczce 
 
Teczka zawiera akta dotyczące NSDAP i jej działalności w 
Województwie Śląskim. Znajdują się tam opisy działalności partii, akta 
osobowe członków partii z charakterystyką ich działalności w 
miejscowościach: Bytom, Rybnik, Knurów, Tarnowskie Góry. Akta z lat 
1932-1935 
Teczka zawiera: 
73 ponumerowane strony 
ok. 75 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 
Teczka zawiera akta dotyczące NSDAP i jej działalności w 
Województwie Śląskim. Dokumentacja dotycząca inwigilacji przez 
Policję członków organizacji hitlerowskich działających na terenie 
Województwa Śląskiego. Akta sprawy sądowej przeciwko członkom 
„National Sozialistische Deutsche Arbeiter Bewegung”. 
Odpisy (w języku niemieckim) programów i ulotek propagandowych 
organizacji hitlerowskich (wiersze antysemickie w języku niemieckim). 
Akta z lat 1935-1938 
Teczka zawiera: 
285 ponumerowane strony 
ok. 290 klatek mikrofilmowych 
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File number 207 
 
 

akta luźne w teczce 
 
Teczka zawiera akta dotyczące „National Sozialistische Deutsche 
Arbeiter Bewegung” w Chorzowie. Dokumentacja dotycząca 
inwigilacji przez Policję członków NSDAB. ( w tym akta osobowe z 
fotografiami). Akta sprawy sądowej przeciwko członkom NSDAB, 
zdelegalizowanie organizacji w Chorzowie, protokoły przesłuchań 
podejrzanych i członków NSDAB.Odpisy (w języku niemieckim) 
programów i ulotek propagandowych organizacji hitlerowskich. Akta z 
lat 1936-1939 
Teczka zawiera: 
571 ponumerowane strony 
ok. 570 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 

4 File number 208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 210 
 
 
 
 
 

Teczka zawiera akta dotyczące „National Sozialistische Deutsche 
Arbeiter Bewegung” w Katowicach. Dokumentacja dotycząca 
inwigilacji przez Policję członków NSDAB. ( w tym akta osobowe z 
fotografiami). Akta sprawy sądowej przeciwko członkom NSDAB, 
zdelegalizowanie organizacji w Katowicach, protokoły przesłuchań 
podejrzanych i członków NSDAB. Odpisy (w języku niemieckim) 
programów i ulotek propagandowych organizacji hitlerowskich. Akta z 
lat 1936-1939 
Teczka zawiera: 
866 ponumerowane strony 
ok. 870 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 
Teczka zawiera akta dotyczące „Deutsche Arbeits Partei”, „Deutsche 
National Sozialistische Arbeits Partei”, lecz głównie: „Jungdeutsche 
Partei” oraz ich materiały propagandowe i statuty. Sygnatura zawiera 
interesującą dokumentację i genezę powstania i rozwoju niemieckich 
organizacji skrajnie narodowych. Podawane między innymi 
informacje, że już w 1921 roku w Bielsku założono „Deutscher 
National Sozialistischer Verein”, i od tego zaczyna rozwój niemieckich 
organizacji skrajnie narodowych.  Informacje i sprawozdania policji z 
ich działalności na terenie województwa śląskiego. 
Teczka zawiera: 
652 ponumerowane strony 
ok. 650 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 
Teczka zawiera akta dotyczące „Jungdeutsche Partei” – głównie spisy 
członków organizacji z miejscowości: Mikołów, Łaziska Średnie, 
Katowice Załęże, Bogucice. Spisy zawierają następujące rubryki: Nr, 
Imię i Nazwisko, Adres, Zapisany, Data i miejsce urodzenia, wyznanie, 
zawód, stan rodzinny, uwagi. Akta z lat 1933-1939 
Teczka zawiera: 
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File number 211 
 
 
 
 
 
 

File number 212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

208 ponumerowane strony 
ok. 210 klatek mikrofilmowych 
akta spięte w 3 księgi 
 
Teczka zawiera ogólne akta dotyczące „Jungdeutsche Partei” i 
informacje o jej działalności na terenie województwa śląskiego z 
1933r.  
Teczka zawiera: 
77 ponumerowane strony 
ok. 75 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 
Teczka zawiera akta dotyczące nacjonalistycznej niemieckiej 
organizacji „Oberschlesicher Wanderbund”. Główne akta dotyczą 
działalności „Tarnowitzer Wanderbund” działającej w Tarnowskich 
Górach. Działacze tej organizacji zrobili w lesie świątynię germańską, 
w której się spotykali. Dokładny opis świątyni i jej fotografie załączono 
w aktach. Poza tym sygnatura zawiera akta sprawy sądowej, która 
zakończyła się dla członków Wanderbund-u skazującymi wyrokami 
więzienia. 
 Teczka zawiera: 
400 ponumerowane strony 
ok. 400 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 

5 File number 347 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 348 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teczka zawiera akta dotyczące Ruchu Narodowo-Radykalnego 
działającego w województwie śląskim i Polsce. (Obóz Młodzieży 
Narodowo-Radykalnej, Obóz Narodowo-Radykalny). Głównie 
informacje o działalności, materiały dochodzeń i przesłuchań 
członków organizacji oraz ich ulotki i broszury.  Wszystkie zachowane 
w sygnaturze ulotki i broszury maja charakter skrajnie 
nacjonalistyczny, nawołujący do antysemityzmu i walki z 
mniejszościami etnicznymi i religijnymi. Akta z lat 1934-1939 
Teczka zawiera: 
452 ponumerowane strony 
ok. 450 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 
Teczka zawiera akta dotyczące Obozu Wszechpolskiego działającego 
na terenie województwa śląskiego w latach 1938-1939. Informacje 
policyjne z działalności, opisy akcji antyżydowskich organizowanych 
przez  członków Obozu Wszechpolskiego, materiały dochodzeń i 
przesłuchań, ulotki i broszury o charakterze skrajnie 
nacjonalistycznym, nawołującym do antysemityzmu i walki z 
mniejszościami etnicznymi i religijnymi. W załączeniu kserokopie stron 
77, 125, 497.  
Teczka zawiera: 
574 ponumerowane strony 
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File number 390 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 391 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 401 

ok. 574 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 
Teczka zawiera akta dotyczące hitlerowskiej „Bund Deutscher Osten” 
w Bytomiu. Informacje policyjne o działalności i członkach organizacji. 
Sprawozdania ze spotkań organizacji. Materiały dochodzeń i 
przesłuchań członków. W aktach fotografia członka organizacji 
ubranego w strój parawojskowy, na ramieniu opaska ze swastyką, 
krawat ze znaczkiem partii hitlerowskiej.   
Teczka zawiera: 
95 ponumerowane strony 
ok. 95 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 
Teczka zawiera akta dotyczące mniejszości niemieckiej 
Kolportaż broszur hitlerowskich na terenie województwa śląskiego. 
Informacje i sprawozdania policyjne dotyczące osób pozytywnie 
wypowiadających się na temat Hitlera w miejscach publicznych. 
Inwigilacja osób – obywateli polskich, narodowości niemieckiej 
inwigilowanych przez policję z powodu swoich sympatii do ideologii 
Hitlera. W jednym z protokołów spisanych 30 sierpnia 1939r. wynika, 
że policja przesłuchała zwolennika Hitlera, który w miejscach 
publicznych opowiadał, że „wkrótce Hitler przyjdzie”. Spisy osób 
skazanych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach za 
przynależność do NSDAB oraz „Schwarze Hand”. Śledztwa w sprawach 
dywersji i przemytu broni i materiałów wybuchowaych. Akta z lat 
1937-1939. 
Teczka zawiera: 
386 ponumerowane strony 
ok. 386 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 
Teczka zawiera akta dotyczące ruchu hitlerowskiego i twórców 
Deutsche Arbeitpartei in Polen na terenie województwa śląskiego. 
Głównie akta osobowe zwolenników ideologii hitlerowskiej z 
fotografiami. Akta z lat 1933-1938 
Teczka zawiera: 
138 ponumerowane strony 
ok. 138 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 

6 File number 561 
 
 
 
 
 
 

Teczka zawiera sprawy różne dotyczące mniejszości niemieckiej na 
terenie województwa śląskiego. Na uwagę zasługują akta z lat 30-tych 
dotyczące NSDAP – znajdują się tam sprawozdania z działalności 
partii, opis jej faszystowskiego charakteru.   
Teczka zawiera: 
307 ponumerowane strony 
ok. 307 klatek mikrofilmowych 
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File number 622 

 
 
 
 
 
 

akta luźne w teczce 
 
Jednostka zawiera informacje i spisy członków następujących 
niemieckich organizacji: Jungdeutsche Partei, Deutscher Volksbund, 
Volksbucherei, głównie z miejscowości Hajduki Wielkie. Akta z roku 
1933-1937r. 
Teczka zawiera: 
237 ponumerowane strony 
ok. 237 klatek mikrofilmowych 
akta luźne w teczce 
 

 
 
 
 
 
Draft translation 
 

Reel File Description 
 

1 File number 
146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 
147 

 
 

File contains records concerning radical nationalistic groups from the 
years 1930-1938 active in the territory of the Silesian province. Police 
records and features of the following organizations: National Party 
and Radical Nationalistic Camp. Police investigation into the matter of 
explosives placed by members of the National Party under the 
Katowice synagogue and Jewish stores. Enclosed Xerox copies of 
pages 240, 312, 316, 388, 389. 
File contains: 
525 numbered pages 
approx. 530 microfilm frames 
fastened records in file 
 
File contains records  concerning radical nationalistic groups (National 
Party) from the years 1932-1935 active in the Silesian province  
Records of hearings of party members containing many statements to 
the effect that Jews are a problem which must be fought against. 
Writings such as "program concerning the Jewish question" and other 
party programs and proclamations. Numerous copies of anti-Semitic 
leaflets. Enclosed Xerox copies of pages 44, 45, 403, 497, 500 
Files contain: 
488 numbered page, A4 format 
approx.500 microfilm frames 
fastened records in file 
 

2 File number 
174 

 
 

File contains records concerning organization under the name of: 
„NSDAP Auslandorganisation-Ruckwanderamt-Zweigstelle Gleiwitz” 
[NSDAP Foreign Organization Branch for Returning Emigrants – 
branch office in Gliwice]  whose official function was mediation in the 
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File number 
176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 
178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

search for jobs in the Reich for Polish citizens of German nationality 
residing in Poland. The Polish authorities, however, discovered a guile 
used by the German authorities consisting of making lists of Germans 
residing in Upper Silesia, thereby increasing ther own influence in 
those areas. One of  the columns contained also a question regarding 
persecution of German in Poland. Documentacion regarding the 
activity of  „NSDAP Auslandorganisation-Ruckwanderamt-Zweigstelle 
Gleiwitz” dates to the years 1936-1937. In addition to general 
correspondence on the above mentioned subject, the records contain 
also photographs and personal questionnaires, as well as lists of 
individuals registering in „NSDAP – A.R.Z.” Enclosed Xerox copies of 
pages: 11, 15, 185.  
File contains: 
293 numbered pages 
approx. 500 microfilm frames 
loose records in file 
 
File contains records labeled "secret", describing war atmosphere in 
the spring of 1939. Therein reports in the German language on the 
situation in Germany, mainly in "Sląsk Opolski" [Polish part of 
Silesia?]. They concern events such as troop movement on the 
border, activities of the anti-fascist movement, activities of S.A., 
persecution of Jews, Nazi propaganda, sabotage activities. Last report 
is dated 21 August 1939. The second part of the unit contains 
correspondence concerning Germans' anti-Nazi demonstration in 
Zaolzie. This deals mostly with the appearing posters and leaflets of 
anti-Nazi nature. Enclosed Xerox copies of pages:  65.  
File contains: 
108 numbered pages 
approx. 110 microfilm frameskta  
 loose records in file 
 
File contains USHMM records of interest to researchers, regarding 
expulsion of Jews from Germany to Poland, as well as information on 
anti-Jewish actions in Germany during the years 1938-1939 including 
the so-called "Kristallnacht".  
The unit contains very detailed lists of Jews expelled from Germany. 
The personal items contain the following information: name and 
surname, date and place of birth, names of parents, occupation, up-
to-the-present place of residence, where the individual wishes to go 
to, what documents he has. The lists originate mostly from the area of 
the Silesian province, but there is also a list of several hundred of 
expelled Jews who are presently in Warsaw. In addition to personal 
lists, the unit contains police correspondence  and telephonograms 
informing about incoming transports of Jews expelled from Germany. 
The police from individual localities used to provide statistics on re-
emigrants as well. In correspondence from 1939 one can find many 
letters from Committees for Aid to Jewish Refugees from numerous 
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File number 
180 

 
 
 
 
 

local Jewish Congregations. (on stamped business letterhead) Also 
noteworthy are descriptions of anti-Jewish events given by forcibly 
expelled Jewish re-emigrants from Germany (demolition by the 
Gestapo and the Jewish Police of Jewish stores, arrests and beatings 
of Jews, burning of synagogue).. 
Attached Xerox copies of pages: 84, 89, 109, 110, 111, 141, 228, 229, 
252, 264, 404, 452.  
File contains:: 
464 numbered pages 
approx. 470 microfilm frames 
loose records in file 
 
File contains records on the subject of smuggling of anti-Nazi 
literature to Germany. Description of German Social Democratic 
courier services. Extracts from "German Criminal Police Gazette” 
informing on confiscation of printed matter (mostly Polish) of anti-
Nazi nature, as well as other police information.. The unit contains 
numerous copies of various anti-Nazi leaflets and brochures.  
Attached Xerox copies of pages::  3, 12, 41.  
File contains: 
241 numbered pages 
approx. 245 microfilm frames 
loose records in file 
 

3 File number  
202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File contains records dealing with the Nazi movement in the Silesian 
Province, as well as the German Labor Party in Poland. Questionnaires 
and correspondence with attached photographs depicting members 
of the Nazi organization active in the area of the Silesian Province. 
Documents relate to vigilance on the part of the Police over members 
of the Nazi organization in the Silesian Province. Copies (in German) 
of programs and  propaganda leaflets of the Nazi organization, as well 
as German voting leaflets urging people to vote for the NSDAP. 
Enclosed are original Nazi publications, among others " „Unter Hitlers 
Fahnen. Grossdeutsches Liederbuch. Zusammengestellt von Erhart.”, 
[Under Hitler's Banners. Greater Germany Song Book. Compiled by 
Erhart]  "Arbeitertum – Blatte fur Theorie und Praxis der 
Nationalsozialistischen Betriebszellen-Organisation” [Labor – 
Publications for Theory and Practice of Nazi Business-Organizations]; 
publications: „Die Jugendherberge” [Youths Accommodations], 
„Deutsche Ostfront” [German Eastern Front] with the anti-Semitic 
enclosure, „Der Jude” [the Jew]. Records from 1932-1933  
File contains: 
693 numbered pages 
approx. 695 microfilm frames 
loose records in files 
 
The document contains 2 files. The first file consists of documents 
concerning the German Workers' Party in Poland. . It contains  
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File number 
203 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 
204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 
205 

 
 
 
 
 
 
 

detailed chronicles of the party's activities, numerous personal 
descriptions of the party members, and sympathizers of the Nazi  
ideology. This document also contains  3 photos of postcard size 
depicting groups of Hitler's sympathizers who, in the picture, are 
holding flags with swastika  The second file described as "influx from 
CA MSW of 5 May 1992" , also contains records concerning the 
German Workers' Party in Poland. They contain detailed chronicles of 
the party's activities, many personal descriptions of party members 
and information cards of members and sympathizers of the Nazi 
ideology. Opinions from the areas of  Korzęcin, Katowice 
Siemianowice Rybnik, Chwalowice Mała Dąbrówka and Królewska 
Huta (Chorzowa). Records from the years 1932-1933. 
File contains: 
File 1: 446 numbered pages, file 2 (inlux): 375 pages, 
Approx.  820 microfilm frames 
Loose records in file 
 
The record consists of 2 files. The first file contains records regarding  
German Workers'  Party  in Poland. It contains detailed chronicles of 
the party's activities, numerous personal descriptions of party 
members, as well as information cards of members and sympathizers 
of Nazi ideology in: Lublin province, Świerklaniec, Lisow, Rybnik, 
Tarnogorski province. The second file, described as "material from CA 
MSW of 5.05.1992”, contains also records concerning the German 
Workers' Party in Polad. It contains descriptions of the party's 
activities, many personal records of party members and information 
cards of party members and sympathizers of Nazi ideology. 
Documents from the areas of: Świętochłowice, Nowa Wies. Records 
from years 1932-1933. 
File contains: 
File 1 has 430 numbered pages, file 2 (additional) approx. 350 pages 
Approx. 780 microfilm frames  
Loose records in file 
 
File contains records concerning NSDAP and its activity in the Silesia 
province. It contains descriptions of party's activities, personal 
records of party members and characteristics of their activities in the 
following localities: Bytom, Rybnik, Knurów, Tarnowskie Góry. 
Records from years 1932-1935 
File contains: 
73 numbered pages 
approx.  75 microfilm frames 
loose records in file 
 
File contains records concerning NSDAP and its activities in the Silesia 
Province. Documentation concerns vigilance by the police of 
members on the Nazi organization active in the Silesian Province. 
Records of the court case against members of the "National Socialist 
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File number 

206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 
207 

German Workers' Movement'. Copies (in German)of programs and 
propaganda leaflets of the Nazi organization (anti-Semitic verses in 
the German language) Records from years 1935-1938 
File contains: 
285 numbered pages 
apprxo. 290 microfilm frames 
loose records in file 
 
File contains records of the „National Socialist German Workers' 
Movement” in Chorzow.. Documentation concerns vigilance by the 
Police of NSDAB members (therein personal records with 
photographs). Records of court case against NSADB  members, de-
legalization of the organization in Chorzow, records of hearings of 
suspects and NSADB members. Copies (in German) of programs and 
propaganda leaflets of the Nazi organization. Records from years 
1936-1939 
File contains: 
571 numbered pages 
approx  570 microfilm frames 
loose records in file 
 

4 File number 
208 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 
209 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File contains records regarding „National Socialists German Workers' 
Movement” in Katowice. Documentation regarding vigilance by the 
Police of  NSDAB. Members (therein personal records with 
photographs). Records of court case against NSDAB members, de-
legalization of organization in Katowice, records of hearings of 
suspects and NSDAB members. Copies (in German) of programs and 
propaganda leaflets of the Nazi organization.. Records from the years 
1936-1939 
File contains:: 
866 numbered pages 
approx. 870  microfilm frames 
loose rescores in file 
 
File contains records of the „German Workers' Party”, „German 
National Socialist Workers'  Party”, but mostly "German Youth Party" 
and their propaganda material and by-laws. Records contain 
interesting documentation and genesis of the rise and development 
of German extremist nationalistic parties. Information given , among 
other,  about the creation in Bielsko, as early as in 1921, of the 
"German National Socialist Society”, which gave rise to the 
development of German extremist nationalistic organizations.  Police 
information and reports on their activities in the area of the Silesian 
province. 
File contains: 
652 numbered pages 
approx. 650 microfilm frames 
loose records in file 
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File number 

210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 
211 

 
 
 
 
 
 

File number 
212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
File contains records on the  „German Youth Party – main lists of 
members in the organization from the following localities: Mikołów, 
Łaziska Średnie, Katowice Załęże, Bogucice. Lists containing the 
following columns: Number, Name and Surname, Address, 
Registration, Date and place of birth, Religion, Occupation, Family 
status, Remarks. Records from years 1933-1939 
File contains: 
208 numbered pages 
approx. 210 microfilm frames 
fastened records in 3 books 
 
File contains general records concerning "German Youth Party"  and 
information on its activities in the area of the Silesian Region in1933  
File contains: 
77 numbered pages 
approx. 75 microfilm frames 
loose records in file 
 
File contains records concerning the German nationalistic 
organization, „Upper Silesia Touring Society”. Main records concern 
the activities of the  „Tarnowitzer Wanderbund” active in Tarnowskie 
Gory. The active members of the organization made  a Germanic 
temple in the woods where they were meeting. Detailed description 
of the temple and its photographs are enclosed in the records. In 
addition, the file contains records of court case which ended in jail 
sentences for the "Wanderbund"s members. 
 File contains: 
400 numbered pages 
approx. 400 microfilm frames 
loose records in file 
 

5 File number 
347 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File contains records regarding the Radical Nationalistic Movement 
active in the Silesian Region and Poland. (Camp of the Radical 
Nationalistic Youth and Radical Nationalistic Camp). Mostly 
information on activities, documents of interrogations and hearings of 
members of the organization, as well as their leaflets and brochures. 
All preserved in the  file – leaflets and brochures are of extremist 
nationalistic nature, calling for anti-Semitism and fight with ethnic 
and religious minorities.. Records from years 1934-1939 
File contains: 
452 numbered pages 
appox.. 450 microfilm framers 
loose records in file 
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File number 

348 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 
390 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 
391 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File number 
401 

 
 

File contains records concerning the concentration camps active in 
the Silesia region in the years 1938-1939. Police information on 
activities, descriptions of anti-Jewish organizations by members of the 
All-Polish Camp, records of interrogations and hearings, leaflets and 
brochures of extremist nationalistic nature, calling for anti-Semitism 
and fight against ethnic and religious minorities. Enclosed xerox copies 
of pages 77, 125, 497.  
Files contains: 
574 numbered pages 
approx. 574 microfilm frames 
loose records in file 
 
File contains records concerning Nazi „Bund Deutscher Osten” in 
Bytom. Police information on activities and organization members. 
Reports from organization meetings. Records of interrogations and 
hearings of members. Records contain a photograph of a member of 
the organization dressed in paramilitary uniform with a swastika arm 
band and a tie with a Nazi party pin.   
File contains: 
95 numbered pages 
approx. 95 microfilm frames 
loose records in file 
 
Rile contains records concerning the German minority. Distribution of 
Nazi leaflets in the Silesian province region. Police information and 
reports regarding individuals expressing favorable views about Hitler 
in public places. Vigilance over Polish citizens of German nationality 
watched by the police because of their sympathy with Hitler's 
ideology.  From one of the records made on 30 August 1939 it 
appears that the police interrogated a sympathizer of Hitler who kept 
announcing public places that "Hitler will come soon”. Lists of 
individuals sentenced by the Court of Appeals in Katowice for 
belonging to NSDAB and „Schwarze Hand” [Black Hand].. 
Investigations in cases of sabotage and smuggle of weapons and 
explosives. Records from 1937-1939. 
File contains: 
386 numbered pages 
approx. 386 microfilm frames 
loose records in file 
 
File contains: records regarding the Nazi movement and organizers of 
the German Workers' Party in the Silesian province. Mainly personal 
records of sympathizers with Nazi ideology, with photographs. 
Records from 1933-1938 
File contains: 
138 numbered pages 
approx. 138 microfilm frames 
loose records in file 
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6 File number 

561 
 
 
 
 
 
 
 

File number 
622 

 
 
 
 
 
 
 

File contains various matters regarding German minority in the 
Silesian province. Worth mentioning are records from the 30's 
regarding NSDAP – they contain reports on the party's activities, 
description of its fascist nature.   
File contains: 
307 numbered pages 
approx. 307 microfilm frames 
loose records in file 
 
The unit contains information on and list of members of the following 
German organizations: "Jungdeutsche Partei" [German Youth Party], 
"Deutscher Volksbund", [German People’s Organization] 
"Vollksbucherei" [Public Libraries], mainly from the Hajduki Wielkie 
locality. Records from 1933-1937r. 
File contains: 
237 numbered pages 
approx. 237 microfilm frames 
loose records in file 
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