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1. Each researcher using the materials obtained from the Institute of National Remembrance 
(IPN) or materials whose originals belong to the IPN must complete the registration 
procedure required by USHMM. 

2. Publication or reproduction of documents (in the original language, in facsimile form or in 
the form of a translation of an excerpt or of the entire document) or making them available 
to a third party in any form requires the written consent of the Institute of National 
Remembrance. The use of an excerpt defined as the fair use right to quote does not require 
obtaining consent. 

3. Researchers assume all responsibility for the use of materials that belong to the Institute 
of National Remembrance. 

4. References to documents that belong to the Institute of National Remembrance must cite 
the Institute of National Remembrance as the owner of the original documents and include 
the full reference citation of the Institute of National Remembrance in the citations. 

Preferred bibliographic citation: Group reference, group name, extreme dates, archive name. The 
owner of the original documents (IPN, ref. XXXXX) 

Preferred footnote/endnote citation:  Archive name, group reference, group name, extreme dates, 
information identifying the documents (original documents' reference; IPN, ref. XXXXX) 

 
Acquisition Information:  Purchased from the Instytut Pamięci Narodoweij-Komisja  
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 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 files and the copyright to them are held by the Institute of National 
Remembrance - Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation 
(Institute of National Remembrance), ul. Wotoska 7, Warsaw 02-675, Poland. Phone no. + 48 
22 581 85 00.  

More information about this collection and other materials in the possession of the Institute 
of National Remembrance, including archival finding aids from the Archives of the Institute of 
National Remembrance, is available at their website: https://ipn.gov.pl 

Processing History:  Aleksandra B. Borecka 
 
Scope and Content of Collection 



3 
 

 
Contains selected materials related to concentration camps Bełżec, Treblinka, Chełmno, Majdanek, 
Auschwitz-Birkenau, Płaszòw, and Gross-Rosen; ghettos in Warsaw, Siedlce, and Limanowa; and the 
labor camps for Jews in Poznań: testimony of witnesses and suspects, photographs, postcards, 
letters, certificates of death, travel passes, texts of prayers, staff lists, lists of ex-prisoners, 
documents of Poland’s military mission in London, daily reports of the Leiter des Ordnungsdienstes 
(Head of Order Service) of the Warsaw ghetto. 
 
System of Arrangement 

Records are arranged in the original order of their acquisition from the source archive. The museum 
has acquired only selected records from Institute of National Remembrance (Instytut Pamięci 
Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, or IPN). More information 
about this collection and other materials in the possession of the Institute of National Remembrance, 
including archival finding aids from the Archives of the Institute of National Remembrance, is 
available at the website: https://ipn.gov.pl 

Arranged by subject files (Files of concentration camps and ghettos)  

Indexing Terms 
 
Rzeczpospolita Polska (Government-in-exile). Polska Misja Wojskowa. 
Treblinka (Concentration camp). 
Belżec (Concentration camp).  
Chełmno (Concentration camp).  
Majdanek (Concentration camp). 
Płaszów (Concentration camp). 
Gross-Rosen (Concentration camp).  
War victims--Legal status, laws, etc.--Poland. 
War criminals--Legal status, laws, etc.--Poland. 
World War, 1939-1945--Destruction and pillage--Poland. 
World War, 1939-1945--Atrocities--Investigations. 
Communism--Poland--History--20th century. 
Holocaust, Jewish (1939-1945)--Poland. 
Poznań (Poland)--History--World War, 1939-1945. 
Warszawa (Poland)--History--World War, 1939-1945. 
Siedlce (Poland)--History--World War, 1939-1945. 
Limanowa (Poland)—History--World War, 1939-1945. 
 
Death certificates. 
Testimonies. 
Prayers. 
Photographs. 
Name lists of concentration camps staff. 
Name lists of ex-prisoners of concentration camps. 
 
 

CONTAINER LIST 

 

https://ipn.gov.pl/
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Note: Inventory in Polish and English (Polish, page 3-8; English, page 8-14) 
 
Polish 

Reel File Description 
 

 Sygnatura 2 
 

Ośrodek zagłady Bełżec 
Akta Prokuratora Sądu Okręgowego w Zamościu w sprawie zbrodni 
hitlerowskich w ośrodku zagłady (obozie śmierci) w Bełżcu. 
Protokoły oględzin sądowo-lekarskich, szkice sytuacyjne, protokoły 
z przesłuchania świadków, fotografie przedstawiające martyrologię 
ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie i sceny obozowe oraz 
członków załogi obozowej i ogólny widok terenów ośrodka po jego 
likwidacji, korespondencja towarzysząca. Dołączone akta Głównej 
Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce zawierające 
sprawozdanie organów  prokuratorskich z przebiegu dochodzeń w 
sprawie ośrodka zagłady w Bełżcu, relacje i protokoły z 
przesłuchania świadków nadesłane przez inne organa oraz 
korespondencję towarzyszącą. Przekazane przez Prokuraturę Sądu 
Okręgowego w Zamościu. Prok. 1604/45 
1945-1946, 1948. Poszyt k. 231, skoroszyt k. 44, maszynopisy, 
rękopisy, fotokopie, k. 272.  
 

2 Sygnatura 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sygnatura 51 
 
 
 
 
 
 
 

Sygnatura 51A 
 
 
 
 
 
 

Sygnatura 52 

Obóz koncentracyjny Oświęcim 
Protokóły z przesłuchania członka Głównej Komisji BZNwP, śedz. 
Jana Sehna, świadków, b. Więźniów obozu, na temat ich pobytu w 
obozie. 
T1. protokoły nr nr 1-5, 7-20, 22-24,/protokół nr 21 – patrz Zbiór 
„Ob”, sygn. 67/; 
T2. protokoły nr nr 25-26, 29-34, 36-55. 
Dołączona korespondencja towarzysząca.  
W treści akt są zawarte informacje o innych obozach 
koncentracyjnych. 
1945-1946. Karty luźne, maszynopisy, rękopisy, kart 49. 
 
Obóz koncentracyjny Oświęcim 
Protokół z przesłuchania przez członka Głównej Komisji BZNwP, 
sędz. Jana Sehna, /protokół nr 28/, świadka dra Artura Mayera, b. 
Posła do Reichstagu i b. więźnia obozów koncentracyjnych Dachau, 
Buchenwald i Oświęcim o jego pobycie w tych obozach. 
To tego protokołu sporządzonego w języku niemieckim dołączone 
tłumaczenie na jęz. Polski. .  

1945. Karty luźne, maszynopisy, rękopisy, kart 154 
 
Obóz koncentracyjny Oświęcim 
Wykaz sprawców,  Auschwitz /Oświęcim/ Obóz Koncentracyjny. 
Wykaz imienny członków załogi obozu, opracowany przez władze 
amerykańskie, 

1945. Skoroszyt, druk powielony, kart 86. 
 
Obóz koncentracyjny Oświęcim 
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Sygnatura 52A 
 
 
 
 

Sygnatura 52B 
 
 
 
 
 

Sygnatura 53 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sygnatura 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sygnatura 
66A-część I 

 
 
 
 

Szpital b. Obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 
Protokół z oględzin przez członka Głównej Komisji BZNwP, sędz. 
Jana Sehna, szpitala obozowego i znajdujących się tam chorych. 
Załączniki: wykaz imienny 396 b. więźniów przebywających nadal 
na terenie b. szpitala, odpisy historii chorób, dokumentacja 
fotograficzna... 

1945. Tom oprawiony, maszynopisy, fotografie, kart 61. 
 
Obóz koncentracyjny Oświęcim 
Protokóły z przesłuchania świadków, b. więźniów obozu oraz ich 
oświadczenia i relacje b. Więźniów, Polaków i Niemców, o 
warunkach pobytu w obozie. 

1946. Karty luźne, maszynopisy, rękopisy, kart 50. 
 
Obóz koncentracyjny Oświęcim 
Sprawa ewakuacji z terenu b. obozu oddziałów wojsk radzieckich i 
zabezpieczenia b. obozu przed rabunkami i dewastacją - 
korespondencja Głównej Komisji BZNwP z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych i innymi organami administracji państwowej. 
1945, 1948. Karty luźne, maszynopisy, kart 5 
 
Obóz koncentracyjny Płaszów 
Protokóły z przesłuchania świadków, byłych więźniów obozu, o 
warunkach pobytu w obozie oraz wykazy imienne członków załogi 
obozu, zawarte w treści skargi polskiej do Komisji dla spraw 
Zbrodni Wojennych Narodów Zjednoczonych /UNWCC/. 
W treści akt  informacje o więzieniu w Jaśle i obozie pracy w 
Szebniach. 
1945-1947. Karty luźne, maszynopisy,  kart 20 
 
Ośrodek zagłady i obóz pracy przymusowej w Treblince 
Akta dochodzeniowe, prowadzonego na polecenie Głównej Komisji 
BZNwP przez Sędziego Sądu Okręgowego w Siedlcach, Jerzego 
Maciejewskiego w sprawie organizacji i działalności ośrodka i 
obozu -  protokóły  z przesłuchania świadków, relacje /zeznania/, 
sprawozdanie z przeprowadzonych czynności dochodzeniowo-
śledczych, częściowy wykaz imienny b. członków  załogi, odpisy 
niemieckich aktów prawnych dot. powstania i działalności obozu 
/ośrodka/,  korespondencja towarzysząca. 
1945-1962. Skoroszyt, maszynopisy, rękopisy, kart 58. 
 
Ośrodek zagłady i obóz pracy przymusowej w Treblince 
Akta dochodzeniowe, prowadzonego przez Polską Misję Wojskową 
Badania Zbrodni Wojennych w Niemczech /tzw. „Misja Londyńska/ 
w sprawie powstania i działalności ośrodka /obozu/ - kopie skarg 
polskich nr nr 15 i 20 do Komisji dla spraw Zbrodni Wojennych 
Narodów Zjednoczonych /UNWCC/, protokół  z przesłuchania 
podejrzanego,  b. Członka załogi ośrodka /obozu/, strażnika Kurta 
Eggerle, korespondencja towarzysząca. 
1945-1946. Skoroszyt, maszynopisy, rękopisy, kart 32. 
 

3 Sygnatura Ośrodek zagłady i obóz pracy przymusowej w Treblince 
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66A-część II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sygnatura 67A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sygnatura No 
69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sygnatura 71 
 
 
 
 
 
 

Sygnatura 85 
 
 
 
 
 
 
 

Sygnatura 92 
 
 
 
 

Akta dochodzeniowe, prowadzonego przez Polską Misję Wojskową 
Badania Zbrodni Wojennych w Niemczech /tzw. „Misja Londyńska/ 
w sprawie powstania i działalności ośrodka /obozu/ - kopie skarg 
polskich nr nr 15 i 20 do Komisji dla spraw Zbrodni Wojennych 
Narodów Zjednoczonych /UNWCC/, protokół  z przesłuchania 
podejrzanego,  b. Członka załogi ośrodka /obozu/, strażnika Kurta 
Eggerle, korespondencja towarzysząca. 
1945-1946. Skoroszyt, maszynopisy, rękopisy, kart 32. 
 
Obóz koncentracyjny Oświęcim 
Podobóz Trzebionka 
Protokół z oględzin terenu b. obozu przez Protokół z przesłuchania 
przez członka Głównej Komisji BZNwP, sędz. Jana Sehna, /protokół 
nr 28/, świadka Michała Stefańskiego, mieszkańca Trzebionki o 
okolicznościach powstania podobozu i warunkach pobytu w nim 
angielskich jeńców wojennych a po przekształceniu podobozu w 
obóz pracy – więźniów Żydów /protokół nr 1/. 
1945, 1946. Tom oprawiony, maszynopisy, fotografie, kart 120 
 
Obóz koncentracyjny Gross-Rosen 
Protokół z przesłuchania świadków, b. więźniów obozu o 
warunkach pobytu w obozie głównym i podobozach, wykaz 
imienny ujawnionych członków załogi obozu, sprawozdanie 
prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy z przeprowadzonych 
czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawie obozu wraz z 
korespondencją towarzyszącą.      
1945, 1947. Skoroszyt, maszynopisy, rękopisy, formularze 
drukowane wypełnione pismem ręcznym i drukowanym, kart 186 
  
Obóz koncentracyjny Oświęcim 
Korespondencja z okręgowymi komisjami BZN we Wrocławiu i 
Katowicach w sprawie zabezpieczenia 1500 kg włosów ludzkich 
odnalezionych w magazynach Fabryki Pluszu i Dywanów w Kietrzu, 
a pochodzących ze zwłok ofiar zamordowanych w obozie. 

1945. Poszyt maszynopisy, kart 14 
 
Obóz koncentracyjny Oświęcim 
Podobóz Gliwice II 
Protokóły z przesłuchania przez członka Głównej Komisji BZNwP, 
sędz. Jana Sehna, b. komendanta i b. członkow załogi podobozu na 
temat organizacji podobozu, pracy więźniów – mężczyzn i kobiet – 
w zakładzie „Deutsche Gasrusswerke” i warunkach panujących w 
podobozie.   

1946. Karty luźne, maszynopisy, kart 10 
 
Obóz koncentracyjny Oświęcim 
Akta Okręgowej Komisji BZN w Gdańsku w sprawie znalezienia 
wiosną 1945 r., na terenie b. obozu przez b. członka komisji 
medyczno-chemicznej, Janusza Kozińskiego, poniemieckich akt z 
wykazami członków załogi obozu i dokumentacją egzekucji z dnia 
22 listopada 1940 r. A także różnych przedmiotów (butelka z 
listem, pejcz). 
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Sygnatura 177 
 
 
 
 
 
 

Sygnatura 
271-część I 

 
 
 
 
 

Oryginalne akta poniemieckie, patrz: Zespół „KL Auschwitz”, sygn. 
1-3. 
Dalsze informacje o dziejach akt, patrz: Zespół „OK Kraków”, sygn. 
142 
1946, 1947. Poszyt, maszynopisy, rękopisy,  formularze drukowane 
wypełnione pismem ręcznym i drukowanym, kart 9 + 1 
 
Getta na terenie Polski 
Spisy gett istniejących po 1939 r. Na okupowanych obszarach 
polskich (dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i warszawski w 
GG, tzw „Okręg Warty” i Okręg Białystok w Rzeszy, sporządzone 
przez Żydowski Instytut Historyczny oraz korespondencja 
towarzysząca. 

1947. Karty luźne, maszynopisy, kart 27 
 
Ośrodek zagłady w Chełmnie nad Nerem 
Akta dochodzeniowe prowadzonego przez Sędziego Okręgowego 
Śledczego w Łodzi, w spraiwe powstania, działalności i likwidacji 
ośrodka oraz dokonywanych w nim masowych zabójstw ludności 
żydowskiej. 
Dołączono oryginalne dokumenty gminy żydowskiej w Łodzi dot. 
wywożenia ludności żydowskiej z miejscowego getta, dokumenty 
osobiste i fotografie członków załogi ośrodka i więźniów oraz 
fotografie przedstawiające tereny b. ośrodka i przebieg czynności 
dochodzeniowo-śledczych. 
/1940-1944/, 1945-1946. 9 poszytów, maszynopisy, rękopisy,  
fotografie, kart 1-525, 600-911 /brak kart: 526-599/ 
Akta wykorzystane przez Sąd Najwyższy do sprawy Waltera Pillera, 
Zespół SO Łódź, sygn. SOŁ 29-29a. Przekazane przez Sąd Okregowy 
w Łodzi. 
 

4 Sygnatura 
271-część II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sygnatura 286 
 
 
 
 

Ośrodek zagłady w Chełmnie nad Nerem 
Akta dochodzeniowe prowadzonego przez Sędziego Okręgowego 
Śledczego w Łodzi, w spraiwe powstania, działalności i likwidacji 
ośrodka oraz dokonywanych w nim masowych zabójstw ludności 
żydowskiej. 
Dołączono oryginalne dokumenty gminy żydowskiej w Łodzi dot. 
wywożenia ludności żydowskiej z miejscowego getta, dokumenty 
osobiste i fotografie członków załogi ośrodka i więźniów oraz 
fotografie przedstawiające tereny b. ośrodka i przebieg czynności 
dochodzeniowo-śledczych. 
/1940-1944/, 1945-1946. 9 poszytów, maszynopisy, rękopisy,  
fotografie, kart 1-525, 600-911 /brak kart: 526-599/ 
Akta wykorzystane przez Sąd Najwyższy do sprawy Waltera Pillera, 
Zespół SO Łódź, sygn. SOŁ 29-29a. Przekazane przez Sąd Okręgowy 
w Łodzi. 
 
Getto w Siedlcach 
Pamiętnik Cypory Zonsztajn z domu Jabłoń, przebywającej w 1942 
r. W getcie w Siedlcach, z opisem wydarzeń rozgrywających się w 
getcie w czasie jego likwidacji i wywożenia ludności żydowskiej do 
ośrodka zagłady w Treblince.. 
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Sygnatura 294 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sygnatura 309 
 
 
 
 
 
 

Sygnatura 365 
 
 
 
 
 
 

Sygnatura 
367-część I 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dołączono protokół z czynności przekazania pamiętnika Archiwum 
Głównej Komisji.  
/1942/, 1965. 1 zeszyt + luźne, stron 40 + 3, rękopis, maszynopisy,   
 Przekazany przez Zofię Glazer i Irenę Zawadzką z Warszawy. 
 
Obóz koncentracyjny Oświęcim 
Relacja Dova Paisikovica z Izraela o jego pobycie w obozie i pracy w 
latach 1944-1945 w charakterze członka „Sonderkommando” przy 
obsłudze komór gazowych i krematorium. 
Dołączone rysunki i plan sytuacjny krematorium w „bunkrze” 5 
oraz korespondencja towarzysząca. 
1962-1966. Karty luźne, maszynopisy, rysunki ołówkowe, kart 34. 
 
Obóz koncentracyjny Oświęcim 
Wspomnienia L. Korab-Kucharskiego p.t. „Czarny ekran” o pobycie 
w obozie uzupełnione przez autora wklejkami fotograficznymi. 
W treści akt informacje o boozach koncentracyjnych Mittelbau, 
Bergen-Belsen i Neugamme. 
Bez daty. Tom oprawny, rękopis, fotografie, kart 143. 
 
Obozy pracy dla Żydów w Poznaniu 
Oryginalne karty zgonu Żydów zmarłych, względnie straconych w 
latach 1941-1942 w Poznaniu i okolicach, m.in. w obozach: 
„Stadion” i „Fort Radziwiłła” oraz szpitalu żydowskim w Poznaniu 
/Juedisches Krankenhaus Posen/. 
/1941-1942/. Karty luźne, formularze drukowane, wypełnione 
ręcznie, maszynopisy, kart 97. 
 
Getto w Warszawie 
Oryginalne raporty dzienne Kierownika Służby Porządkowej /Leiter 
des Ordnungsdienstes/ w getcie dla niemieckiego Komisarza dla 
Żydowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Warszawie /Der Kommissar 
fuer den juedischen Wohnbezirk in Warschau/ o planowanych 
czynnościach służbowych i stwierdzonych uchybieniach 
porządkowych w getcie za okres: 8 stycznia-20 lipca 1942 r. 
/1942/.  Tom oprawiony po konserwacji, maszynopisy, akta 
częściowo przemieszane, kart 208. 
Kopie kserograficzne, patrz: zbiór „Ob”, sygn. 367 A 
 

5 Sygnatura 
367-część II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Getto w Warszawie 
Oryginalne raporty dzienne Kierownika Służby Porządkowej /Leiter 
des Ordnungsdienstes/ w getcie dla niemieckiego Komisarza dla 
Żydowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Warszawie /Der Kommissar 
fuer den juedischen Wohnbezirk in Warschau/ o planowanych 
czynnościach służbowych i stwierdzonych uchybieniach 
porządkowych w getcie za okres: 8 stycznia-20 lipca 1942 r. 
/1942/.  Tom oprawiony po konserwacji, maszynopisy, akta 
częściowo przemieszane, kart 208. 
Kopie kserograficzne, patrz: zbiór „Ob”, sygn. 367 A 
 
Getto w Limanowej 
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Sygnatura 397 
 

Akta w sprawie likwidacji w 1942 r. Getta i zbiorowych egzekucji 
jego mieszkańców – relacje i korespondencja. 
W treści akt informacje o miejscowym oddziale roboczym jeńców 
wojennych /radzieckich/. 
1965-1966. Skoroszyt, maszynopisy, rękopisy, kart 19. 
 

 

English 

Draft translation 

Reel File Description 
1 Syg.  No 2 

 
Death camp in Belżec 
The Files of the District Attorney at the District Court in Zamość 
related to the Nazi crimes in the death camp in Bełżec. The 
protocols of forensic inspections, situational sketches, protocols of 
the witnesses’ investigations, photographs depicting the 
martyrdom of Jews in the Lublin province and camp scenes as well 
as members of the camp crew and the general view of the camps 
territory after its liquidation, accompanying correspondence. The 
files of the Main Commission for Investigation of Nazi Crimes in 
Poland attached, containing reports of prosecutors from the course 
of investigations related to the death camp in Bełżec, accounts and 
protocols of the witnesses’ investigations sent by other organs and 
the accompanying correspondence. Delivered by the District 
Attorney at the District Court in Zamość. Prok. 1604/45 
1945-1946, 1948. Bound copy, pp 231, folder, pp 44, typewritten 
copies, pp 44, manuscripts, pp 272.  
 

2 Syg. No 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syg. No 51 
 
 
 
 
 
 
 

KL Auschwitz 
Protocols of investigation of the member of the Main Commission 
for Investigation of Nazi Crimes in Poland, the judge, Hon. Jan Sehn, 
witnesses, former prisoners of the camp conc. their stay in the 
camp. 
Vol. I. Protocols Nos. 1-5, 7-20, 22-24, /the protocol No 21 – see the 
Collection „Ob”, call No. 67/; 
T2. Protocols Nos. 25-26, 29-34, 36-55. 
Accompanying correspondence attached.  
The information about other concentration camps in the content. 
1945-1946. Loose cards, typewritten copies, manuscripts, cards 49. 
 
KL Auschwitz 
Protocols of investigation of the member of the Main Commission  
for Investigation of Nazi Crimes in Poland, the judge,  Hon. Jan 
Sehn, /Protocol No 28/, the witnesses, Dr. Artur Mayer, the former 
MP to Reichstag and the former prisoner of KL Dachau, KL 
Buchenwald and KL Auschwitzformer about his stay in the camp. 
Attached translation of the Protocol into Polish attached. 
1945.  Loose cards, typewritten copies, manuscripts, cards 154 
 
KL Auschwitz 
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Syg.  No 52A 
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Syg. l No 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syg. No 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

List of perpetrators, Auschwitz /Oświęcim/ Concentration Camp. 
Name list of the camp crew edited by the American authorities. 
1945. A folder, prints in photocopies, cards 86. 
 
Obóz koncentracyjny Oświęcim 
The hospital of the former KL Auschwitz.  
Protocols of investigation of the member of the Main Commission 
for Investigation of Nazi Crimes in Poland, the judge, Hon. Jan Sehn, 
the cam hospital and the in-patients. Enclosures: a name list of 396 
former prisoners currently in-patients, copies of case histories, 
photographic documentation…  
1945. Loose cards, typewritten copies, manuscripts, cards 561 
 
KL Auschwitz 
Protocols of the witnesses’ investigation, their testimonies and 
accounts of former prisoners: Poles and Germans conc. the 
condition of living in the camp.  
1946. Loose cards, typewritten copies, manuscripts, cards 50 
 
KL Auschwitz 
The matter of evacuation of the Soviet Army from the territory of 
the former camp and the protection of it against robberies and 
devastation – the correspondence of the main Commission for 
Investigation of Nazi Crimes in Poland with the Ministry of Foreign 
Affairs and other offices of the state administration.  
1945-1948. Loose cards, typewritten files, cards 5 
 
KL Płaszów 
The protocols of investigation of witnesses, former prisoners of 
Płaszów camp about the conditions of life in the camp and name 
lists of the camp’s crew included in the content of the Polish 
complaint directed to the United Nations Wartime Crimes 
Commission  /UNWCC/. 
There is information about the prison in Jasło and the labor camp in 
Szebnie in the content of the files.  
1945-1947. Loose cards, typewritten files, cards 20 
 
Ośrodek zagłady i obóz pracy przymusowej w Treblince 
The files of investigation conducted by the member of the Main 
Commission for investigation of Nazi Crimes in Poland by the judge 
of the District Court in Siedlce, Hon. Jerzy Maciejewski  conc. the 
organization and activity of the Center – the protocols of the 
witnesses’, testimonies, reports of the investigation activities, a 
partial name list of the former crew of the camp, the copies of the 
German legal documents conc. the set-up and the activity of the 
camp, the accompanying correspondence.   
1945-1962. A folder, typewritten files, manuscripts, cards 58. 
 
The death camp and forced labor camp in Treblinka 
The files of investigation conducted by the Polish Military Mission 
for Investigation of War Crimes in Germany (the so-called “London 
Mission”) concerning the set-up and the activity of the Center (the 
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Syg.  No 66A-
part I 

 
 
 
 
 
 

camp) – the copies of the Polish complaints Nos. 15 and 20 to the 
United Nations Wartime Crimes Commission /UNWCC/, the 
protocol of investigation of the suspect, the former member of the 
camp’s crew, the warden called Kurt Eggerle, the accompanying 
correspondence. 
1945-1946. A folder, typewritten files, manuscripts, cards 32. 
 

3 Syg. No 66A-
part II 
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Syg.  No 85 
 

The death camp and forced labor camp in Treblinka 
The files of investigation conducted by the Polish Military Mission 
for Investigation of War Crimes in Germany (the so-called “London 
Mission”) concerning the set-up and the activity of the Center (the 
camp) – the copies of the Polish complaints Nos. 15 and 20 to the 
United Nations Wartime Crimes Commission /UNWCC/, the 
protocol of investigation of the suspect, the former member of the 
camp’s crew, the warden called Kurt Eggerle, the accompanying 
correspondence. 
1945-1946. A folder, typewritten files, manuscripts, cards 32. 
 
KL Auchwitz 
The sub-camp of Trzebionka 
The protocol of inspection of the territory of the former camp by 
the member of the Main Commission for investigation of nazi 
Crimes in Poland, Hon. Jan Sehn (The protocol No 28) of the 
witness, Michał Stefański, the inhabitant of Trzebionka about the 
circumstances of the camp’s set up and conditions of life of the 
British prisoners of war there, and, having converted it into a labor 
camp – of Jews (the protocol No 1)          
1945, 1946. A volume in a cover, typewritten files, photographs, 
cards 120 
 
KL Gross-Rosen 
The protocol of investigation of witnesses – former prisoners of the 
camp about the conditions of life in the main camp and sub-camps, 
the name list of revealed crew members, the report of the 
President of the District Court in Świdnica about the undertaken 
investigation conc. the camp, together with the accompanying 
correspondence  
1945, 1947. Folder, typewritten files, manuscripts, printed 
questionnaires filled in by hand and typed, cards 186 
 
KL Auschwitz 
The correspondence with the District Commissions for 
Investigations of Nazi Crimes in Wrocław and Katowice conc. the 
protection of 1,500 kg of human hair found in the store houses of 
the factory of plush and carpets in Kietrze and coming from the 
dead corpses of the victims murdered in the camp.  
Bound copy, typewritten files, cards 14 
 
KL Auschwitz 
Sub-camp Gliwice II 
Protocols of investigation of the former chief officer and the crew 
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Syg.  No 177 
 
 
 
 
 
 

Syg.  271-
part I 

 
 
 
 
 

members about the sub-camp’s organization, the work of the 
prisoners – men and women in the „Deutsche Gasrusswerke” 
factory and the conditions of life in the sub-camp by the member of 
the Main Commission for Investigations of Nazi Crimes in Poland, 
Hon. Jan Sehn.  
Loose cards, typewritten files, cards 10 
 
KL Auschwitz 
The Files of the District Commission for Investigations of Nazi 
Crimes in Gdańsk conc. the German files with the lists of the camp’s 
crew and the documentation of the execution of November 22, 
1940 found by Janusz Koziński, the former member of the 
commission for medical and chemical research in spring 1945 on 
the territory of the former camp, together with a bottle with a 
letter inside and a whip.    
Original German files – vide Collection “KL Auschwitz”, call No 1-3. 
Further information about the files – vide Collection “OK Kraków”, 
call No 142 
1946, 1947. Bound copy, typewritten files, manuscripts, printed 
questionnaires filled by hand or typed, cards 9 + 1 
 
Ghettos in Poland 
List of the ghettos after 1939 on the occupied area of Poland (the 
districts of: Krakow, Lublin, Radom and Warsaw in GG, the so-called 
“Warthegau” and the district of Białystok in Reich made out by the 
Jewish Historical Institute, and the accompanying correspondence.  
Loose cards, typewritten copies, cards 27 
 
The Center of extermination in Chełmno on Ner 
The files of investigation conducted by the judge of the District  
Court in Łódź concerning the  set up, activity and liquidation of the 
center as well as the mass murders committed there on the Jews.  
Original documents of the Jewish community in Łódź are enclosed, 
concerning deportations of Jews from the local ghetto, personal 
documents and photographs of the center’s crew and prisoners, 
and the photographs depicting the area of the former center and 
the course of the investigation activities.  
/1940-1944/, 1945-1946. 9 bound copies, typewritten files, 
manuscripts, photographs, pp 525, 600-911 /no cards Nos.: 526-
599/ 
The files have been used by the Supreme Court to the case of 
Walter Piller, Collection SO Łódź, call No SOŁ 29-29a. Handed over 
by the district Court in Łodź. 
 

4 Syg. No 271-
part II 

 
 
 
 
 
 

The Center of extermination in Chełmno on Ner 
The files of investigation conducted by the judge of the District  
Court in Łódź concerning the  set up, activity and liquidation of the 
center as well as the mass murders committed there on the Jews.  
Original documents of the Jewish community in Łódź are enclosed, 
concerning deportations of Jews from the local ghetto, personal 
documents and photographs of the center’s crew and prisoners, 
and the photographs depicting the area of the former center and 
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Syg.  367-
part I 

 

the course of the investigation activities.  
/1940-1944/, 1945-1946. 9 bound copies, typewritten files, 
manuscripts, photographs, pp 525, 600-911 /no cards Nos.: 526-
599/ 
The files have been used by the Supreme Court to the case of 
Walter Piller, Collection SO Łódź, call No SOŁ 29-29a. Handed over 
by the district Court in Łodź. 
 
The Ghetto in Siedlce 
The diary of Cypora Zonsztajn, maiden name, Jabłoń, who was 
staying in the ghetto of Siedlce in 1942., together with the 
description of events that took place in the ghetto during its 
liquidation and the sending of Jews to the death camp in Treblinka. 
The protocol of receipt to the Archives of the Main Commission 
attached.   
/1942/, 1965. 1 copybook, loose cards, cards 40 + 3, a manuscript 
and typewritten. Given away by Irena Zawadzka and Zofia Glazer 
from Warsaw. 
 
KL Auschwitz 
The account of Dov Paisikovic from Israel about his stay in KL 
Auschwitz and his work during 1944-1945 as a member of 
“Sonderkommando” on gas chambers and a crematory. 
The drawings, layout and situational plan of the crematory in the 
„bunker” enclosed, together with the accompanying 
correspondence. 
1962-1966. Loose cards, typewritten files, drawings in pencil, cards 
34. 
 
KL Auschwitz 
The memoirs of L. Korab-Kucharskiego entitled “Czarny ekran” 
(“Black screen”) about his stay in KL Auschwitz supplemented by 
the author with stuck photographs. 
There is information about other camps in the files: KL Mittelbau, 
KL Bergen-Belsen and KL Neugamme. 
No dates. The volume in a cover, a manuscript, photographs, cards 
143. 
 
Labor camps for Jews in Poznań. 
Original death certificates of Jews died or executed during 1941-
1942 in Poznań and its surroundings, a/o in the camps: “Stadion” 
(The Stadium) and “Fort Radziwiłła” (The Radziwiłł Fort) and in the 
Jewish hospital in Poznań /Juedisches Krankenhaus Posen/. 
/1941-1942/. Loose cards, printed questionnaires filled in by hand, 
typewrtitten files, cards 97. 
 
The ghetto in Warsaw 
Genuine day reports of the manager of discipline /Leiter des 
Ordnungsdienstes/ in the ghetto for the German Commissioner for 
the Jewish Quarter in Warsaw /Der Kommissar fuer den juedischen 
Wohnbezirk in Warschau/ about the planned duties and stated 
infringements in discipline in the ghetto from January 8, 1942 to 
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July 20, 1942.  
/1942/.  The volume in a cover after conservation, typewritten files, 
the files partly unarranged, cards 208. 
Photocopied files – vide: Collection “Ob”, call No 367 A 
 

5 Syg.  367-
part II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syg.  No 397 
 

The ghetto in Warsaw 
Genuine day reports of the manager of discipline /Leiter des 
Ordnungsdienstes/ in the ghetto for the German Commissioner for 
the Jewish Quarter in Warsaw /Der Kommissar fuer den juedischen 
Wohnbezirk in Warschau/ about the planned duties and stated 
infringements in discipline in the ghetto from January 8, 1942 to 
July 20, 1942.  
/1942/.  The volume in a cover after conservation, typewritten files, 
the files partly unarranged, cards 208. 
Photocopied files – vide: Collection “Ob”, call No 367 A 
 
The ghetto in Limanowa 
The files concerning the liquidation of the ghetto in 1942 and the 
mass executions of its dwellers – accounts and correspondence.  
There is information about the local work section for the Soviet 
prisoners of war.  
1965-1966. A folder, typewritten documents, manuscripts, cards, 
kart 19. 
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