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Abstract:  This collection contains 201 maps and plans (some of them in several copies) from very 
different provenances and dates of origin, some  are undated.  
 
Languages:  German, Polish, and Yiddish 
 
Administrative Information  
 
Access:  Collection is open for use. Digital images are accessible from the Museum computer network. 

No restrictions on access.  

Reproduction and use:  Publication or copying of more than several documents for a third party 
requires the permission of the Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma).  
  
Preferred citation:  RG‐15.236, Zbiór Planów i Map Sygn. 245, 1922‐1990. United States Holocaust 
Memorial Museum Archives, Washington, DC. 
 
Acquisition information:  Received from the Żydowski  Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 

(ŻIH), Sygn. 245. The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the collection from 

ŻIH via the United States Holocaust Memorial Museum International Programs Division in Sep. 2012. 
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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 at the Żydowski Instytut Historyczny 

im. Emanuela Ringelbluma, ul. Tlomackie 3/5, Warsaw, Poland 00‐090. Tel. 011 48 22 827 92 21.  More 

information about this repository can be found at: http://www.jhi.pl/en 

Processing History: Aleksandra B. Borecka 

Scope and content of collection 
 
This collection contains 201 maps and plans (some of them in several copies) from very different 
provenances and dates of origin, some are undated. The maps of the period prior to 1939 mostly 
include plans of the towns of: Biała, Częstochowa, and Otwock. The largest and most valuable parts of 
the collection consist of plans and maps of 1939‐1945, including: 1. Plans of ghettos, e.g. Baranowicze, 
Białystok, Częstochowa, Kielce, Kowale, Kraków, Lodz, Sosnowiec, Warsaw. 2. Plans of death camps, 
concentration camps and labor camps, e.g. Bełżec, Chełmno, Sobibór, Treblinka, Majdanek, Auschwitz‐
Birkenau, Krakow‐Płaszów. 3. City or town plans, e.g. Będzin (Bendsburg), Gdańsk (Danzig), Kraków 
(Krakau), Lublin, Lwów, Ozorków, Piotrków, Pabianice, Przemyśl, Skarżysko‐Kamienna, Szczecin, 
Sosnowiec, Zawiercie. 4. Plans of diverse administrational districts related to Poland, Germany, USSR 
and other European territories. 
 
System of arrangement 
 
The system of arrangement of the source repository has been preserved in digital files. Arranged 
thematically and by localities.  
 
Indexing terms 
 
Auschwitz (Concentration camp)‐‐Maps. 
Płaszów (Concentration camp)‐‐Maps. 
Majdanek (Concentration camp)‐‐Maps. 
Treblinka (Concentration camp)‐‐Maps. 
Sobibór (Concentration camp)‐‐Maps. 
Concentration camps‐‐Poland‐‐Maps. 
World War, 1939‐1945‐‐Concentration camps‐‐Poland‐‐Maps. 
Holocaust, Jewish (1939‐1945)‐‐Poland. 
Jewish ghettos‐‐Poland‐‐Kraków‐‐Maps. 
Jewish ghettos‐‐Poland‐‐Warszawa‐‐Maps. 
Jewish ghettos‐‐Poland‐‐Sosnowiec‐‐Maps. 
Jewish ghettos‐‐Poland‐‐Łódź‐‐Maps. 
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Jewish ghettos‐‐Poland‐‐Kraków‐‐Maps. 
Jewish ghettos‐‐Poland‐‐Kowale‐‐Maps. 
Jewish ghettos‐‐Poland‐‐Kielce‐‐Maps. 
Jewish ghettos‐‐Poland‐‐Częstochowa‐‐Maps. 
Jewish ghettos‐‐Poland‐‐Białystok‐‐Maps. 
Jewish ghettos‐‐Poland‐‐Baranowicze‐‐Maps. 
Jewish ghettos‐‐Poland‐‐Otwock‐‐Maps. 
Jewish ghettos‐‐Poland‐‐Częstochowa‐‐Maps. 
Będzin (Poland)‐‐Maps. 
Zawiercie (Poland)‐‐Maps. 
Sosnowiec (Poland)‐‐Maps. 
Szczecin (Poland)‐‐Maps. 
Skarżysko‐Kamienna (Poland)‐‐Maps. 
Przemyśl (Poland)‐‐Maps. 
Gdańsk (Poland)‐‐Maps. 
Pabianice (Poland)‐‐Maps. 
Lublin (Poland)‐‐Maps. 
Piotrków (Poland)‐‐Maps. 
Ozorków (Poland)‐‐Maps. 
Grodziszcze (Poland)‐‐Maps. 
Biała (Poland)‐‐Maps. 
L′viv (Ukraine)‐‐Maps. 
Maps. 
Plans (maps) 
 
 
 

CONTAINER LIST 
 

Note: Inventory compiled at the Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma (ŻIH), 
Poland.  
See ŻIH data base at: http://www.jhi.pl/uploads/archive record/file/97/Zbi r plan w i map 245.pdf 
 
 
1  PLAN GETTA W BARANOWICZACH W LATACH 1941 ‐ 1942  Baranowicze, 
Białoruś  07.10.1945  bd  rosyjski, polski  29 x 22 bd  plan miasta  dobry, po 
konserwacji  bd   
 
2  OBÓZ ŚMIERCI ‐ BEŁŻEC  Bełżec  1945  bd  polski  42 x 28 bd  rysunek 
perspektywiczny  dobry, po konserwacji  według zeznań Rudolfa Redera, rysował Ołomucki, 
1945   
 
3  OBÓZ ŚMIERCI ‐ BEŁŻEC  Bełżec  bd  bd  polski  29 x 21 bd  szkic  dobry, 
po konserwacji bd   
 
4  STADT BENDSBURG, KREIS BENDSBURG 
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PLAN MIASTA BĘDZINA Będzin  bd  bd  niemiecki  67 x 55 1 : 10 000  plan miasta
  dobry, po konserwacji  na planie oznaczono dzielnicę żydowską   
 
5  LAGEPLAN DER JUDENWOHNVIERTEL VON DEN STÄDTEN BENDSBURG, SOSNOWITZ  Będzin, 
Sosnowiec  10.04.1943  bd  niemiecki  42 x 40 1 : 10 000  plan miasta  dobry, 
po konserwacji na planie oznaczono dzielnicę żydowską, Gegenwärtiges Judenviertel   
 
6  LAGEPLAN DER JUDENWOHNVIERTEL VON DEN STÄDTEN BENDSBURG, SOSNOWITZ  Będzin, 
Sosnowiec  10.04.1943  bd  niemiecki  42 x 40 1 : 10 000  plan miasta  dobry, 
po konserwacji na planie oznaczono: Künftiges Judenviertel, Gegenwärtiges Judenviertel   
 
7  PLAN MIASTA BIAŁA  Biała 
  08.1930  bd  polski, niemiecki  28,5 x 40  1 : 10 000 
1 : 5 000  plan miasta  dobry, po konserwacji  wyodrębniona część centrum w skali 1 : 5 000   
 
8  BEZIRK BIALISTOK  Białystok  1943  bd  bd  62 x 60 1 : 300 000  bd
  bd  patrz dział "Fotokopie Dokumentów Niemieckich" j. 117   
 
9  BEZIRK BIALISTOK  Białystok  bd  bd  bd  102 x 83  1 : 300 000
  bd  bd  patrz dział "Fotokopie Dokumentów Niemieckich" j. 117 
   
10  BIALISTOK GHETTO STADTTEIL  Białystok  02.04.1943  bd  polski, niemiecki
  97,5 x 70  1 : 2 500  plan miasta  dobry, po konserwacji  2 egzemplarze, 
mapa wykonana przez A. Zahlera 13.01.1951 r. Przerysowano w ŻIH   
 
11  BIALISTOK GHETTO STADTTEIL  Białystok  02.04.1943  bd  niemiecki  74 x 52
  1 : 2 500  plan miasta  zły, wymaga konserwacji, ubytki w rogach  żydowska 
dzielnica mieszkaniowa w Białymstoku, wykonał na podstawie oryginału K. Royer, Warszawa 1951 r. 
   
12  BIALISTOK GHETTO STADTTEIL  Białystok  02.04.1943  bd  niemiecki  76 x 53
  1 : 2 500  plan miasta  bd  żydowska dzielnica mieszkaniowa w Białymstoku, 
wykonana przez kartografa Royera, brak   
 
13  PLAN GHETTA W BIAŁYMSTOKU  Białystok  1945  bd  polski  29,5 x 21
  bd  plan miasta  dobry  z oznaczeniem granicy getta i terenu walk podczas likwidacji 
getta   
 
14  PLAN GHETTA  BIAŁOSTOCKIEGO  Białystok  bd  bd  polski  25,5 x 25
  bd  plan miasta  dobry, po konserwacji  z oznaczeniem granicy getta i terenu walk 
podczas likwidacji getta  
 
15  RAVENSTEINS RAD UND AUTOKARTE BROMBERG  Bydgoszcz i okolice  bd  bd
  niemiecki  71,5 x 58  1 : 300 000  mapa regionu  dobry, po konserwacji  bd   
 
16  CHEŁMNO  Chełmno  bd  bd  bd  43 x 28 bd  bd  bd  plan 
terenu obozu‐ 2 rysunki, mapa Chełmna i okolic i piece krematoryjne‐ 1 rysunek, brak   
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17  PLAN MIASTA CZĘSTOCHOWY  Częstochowa  1937  bd  polski  106,5 x 97  1 : 10 
000  plan miasta  dobry, po konserwacji  bd   
 
18  PLAN MIASTA CZĘSTOCHOWY  Częstochowa  01.03.1941  bd  polski  56 x 52 1 : 20 
000  plan miasta  dobry, po konserwacji  wykonana przez referat statystyczny przy Radzie 
Starszych w Częstochowie, dołączona fotokopia 
   
19  PLAN DZIELNICY MIESZKANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE  Częstochowa
  10.04.1941  bd  polski  39 x 57,5  1 : 25 000  plan miasta  dobry, po 
konserwacji  Wykonał Wydział Rej. i Stat. Referat Statystyczny 1941‐1943, stempel prostokątny. 
Rada Starszych w Częstochowie, Wydział Administracyjny Uzupełnił L. Kusznir w roku 1946   
 
20  CZĘSTOCHOWA‐ PLAN DZIELNICY ŻYDOWSKIEJ (19 KWIECIEŃ 1941), ORAZ MAŁEGO GHETTA 
(PAŹDZIERNIK 1942) ‐ URZĄDZONYCH PRZEZ NIEMCÓW DLA LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ  Częstochowa
  bd  bd  polski  40,5 x 48  1 : 1 000  plan miasta  dobry, po konserwacji
  bd   
 
21  CZĘSTOCHOWA Częstochowa  bd  bd  polski  39 x 50 1 : 1 000  plan miasta
  dobry, po konserwacji  Plan małego ghetta urządzonego dla ludności żydowskiej w 
październiku 1942 r., a następnie zlikwidowanego przez Niemców w dniach 25 ‐ 28 czerwca 1943 r. Po 
likwidacji ghetto zostało prawie doszczętnie spalone, a następnie zburzone (poszczególne domy 
rozsadzono dynamitem). Powierzchnia małego ghetta wynosiła 7,72 ha, t.j., około  0,16 % ogólnej 
powierzchni miasta (4715 ha).  
   
22  CZĘSTOCHOWA Częstochowa  bd  bd  polski  39,5 x 51,5  1 : 1 000  plan 
miasta  dobry, po konserwacji  Plan małego ghetta urządzonego dla ludności żydowskiej w 
październiku 1942 r., a następnie zlikwidowanego przez Niemców w dniach 25 ‐ 28 czerwca 1943 r. Po 
likwidacji ghetto zostało prawie doszczętnie spalone, a następnie zburzone (poszczególne domy 
rozsadzono dynamitem). Powierzchnia małego ghetta wynosiła 7,72 ha, t.j., około  0,16 % ogólnej 
powierzchni miasta (4715 ha).  Rysował Ołomucki, 1949   
 
23  KL TSCHENSTOCHAU ‐ WERK NR 1  Częstochowa  bd  bd  niemiecki  77,5 x 
  1 : 1 000  bd  bd  Plan wykonany w KL Płaszów 07.01.1945 r. 
   
24  OBÓZ KONCENTRACYJNY CZĘSTOCHOWA, ZAKŁADY NR 1  Częstochowa  bd  bd
  polski  bd  1 : 2 000  plan  dobry, po konserwacji  rysował Ołomucki, 1945   
 
25  WYPAD PARTYZANTÓW NA MIASTO DERECZYN Dereczyn  bd  bd  polski  44,5 x 
31  bd  plan  dobry, po konserwacji  Na podstawie zeznania Josefa Blizniańskiego z 
Derczyna, rysował Ołomucki, 1945   
 
26  DERECZYN  Dereczyn  bd  bd  rosyjski 30 x 21 bd  szkic planu miasta
  dobry, po konserwacji  bd   
 
27  PHARUS ‐ PLAN DANZIG LANGFUHR  Gdańsk Wrzeszcz  1941  bd  niemiecki
  65 x 48 1 : 8 000 1 : 10 000  plan miasta  dobry, po konserwacji  plan Gdańska i 
Wrzeszcza na jednym arkuszu papieru, spis ulic.   
 
28  DANZIG FÜHRER MIT PHARUSPLAN UND ABBILDUNGEN  Gdańsk 
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Wrzeszcz  bd  bd  niemiecki  53 x 39 1 : 8 000  przewodnik z planem miasta
  dobry, po konserwacji  plan Gdańska i Wrzeszcza na jednym arkuszu papieru, 
przewodnik w formie książeczki, s. 52.   
 
29  BEZ TYTUŁU GDAŃSK I OKOLICE Gdańsk bd  bd  niemiecki  37 x 31 bd  mapa
  dobry, po konserwacji  bd   
 
30  PLAN WIELKICH KATOWIC  Katowice  bd  bd  polski  39,5 x 23  1 : 15 
000  plan miasta  dobry  fotokopia   
 
31  EHEM. JÜD. WOHNVIERTEL   Kielce  23.09.1942  bd  niemiecki  118 x 122
  bd  plan miasta  dobry, po konserwacji  w prawym dolnym rogu stempel Der 
Bürgermeister I.A.  F. Kubicki Leiter des Stadtbauamtes  
 
32  JUDEN ‐ KOLONIE "HEIDEMÜHLE", GEM: KOWALE ‐ PANSKIE, KR: TUREK  Kraj Warty
  bd  bd  niemiecki, polski  110 x 74,5  bd  plan  średni, po konserwacji, 
rozdarcie  bd   
 
33  ZNIESIENIE POSTERUNKU W KOZŁOWSZCZYŹNIE  Kozłowszczyzna k/ Słonimia  bd
  bd  polski  26,5 x 16  bd  plan  dobry, po konserwacji  rysunek do zeznań 
Bliznańskiego,  rysował Ołomucki, 1945  
 
34  KOZŁOWSZCZYZNA. LAS, W KTÓRYM SKONCENTROWALI SIE PARTYZANCI PO OBŁAWIE
  Kozłowszczyzna k/ Słonimia  bd  bd  polski  26,5 x 23  bd  plan  dobry, 
po konserwacji  las, w którym skoncentrowali sie partyzanci po obławie, rysunek do zeznań 
Bliznańskiego, 
rysował Ołomucki, 1945   
 
35  KOZŁOWSZCZYZNA  Kozłowszczyzna k/ Słonimia  bd  bd  polski  22,5 x 19
  bd  plan  dobry, po konserwacji  rysunek do zeznań Bliznańskiego, rysował Ołomucki, 
1945   
 
36  KRAKAU  Kraków bd  bd  niemiecki  117 x 87  1 : 10 000  plan 
miasta  dobry, po konserwacji  z oznaczeniem: 
A Gemischtes Gebiet, Geschäftsviertel 
B Deutsches Wohngebiet, sofortprogram 
C Deutsches Wohngebiet, erweiterung 
D Jüdisches Wohngebiet 
   
37  PLAN DER STADT KRAKAU  Kraków bd  bd  niemiecki  74 x 54 1 : 15 000
  przewodnik z planem miasta  zły, konieczna konserwacja  mapa i książeczka s. 8, 
spis ulic. 
   
38  GHETTO KRAKOWSKIE  Kraków bd  bd  polski  54 x 47 1 : 2 000  częściowy plan 
miasta  dobry, po konserwacji  3 okresy likwidacji getta krakowskiego: przed wysiedleniem 
czerwcowym, po wysiedleniu czerwcowym, po wysiedleniu październikowym, z zaznaczeniem 
najważniejszych obiektów w getcie. 
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39  GHETTO KRAKOWSKIE  Kraków bd  bd  bd  49,5 x 43,5  bd  plan  dobry, 
po konserwacji bd   
 
40  KRAKAU ‐ PODGÓRZE  Kraków, Podgórze  bd  bd  niemiecki  36 x 27 1 : 5 
000  plan miasta  dobry, po konserwacji  bd 
   
41  GHETTO W KRAKOWIE ‐ PODGÓRZU  Kraków, Podgórze  bd  bd  polski  34 x 
25,5  bd  plan  dobry, po konserwacji  bd   
 
42  GHETTO W KRAKOWIE ‐ PODGÓRZU PO WYSIEDLENIU CZERWCOWYM  Kraków, Podgórze
  bd  bd  polski  30,5 x 18  bd  plan  dobry, po konserwacji  bd 
   
43  GHETTO W KRAKOWIE ‐ PODGÓRZU PO WYSIEDLENIU PAŹDZIERNIKOWYM  Kraków, 
Podgórze  bd  bd  polski  27 x 17 bd  plan  dobry, po konserwacji  bd   
 
44  SYNAGOGA STARA  Kraków 01.07.1942  bd  polski  15 x 24 bd  rysunek 
perspektywiczny  dobry, po konserwacji  Wydział Wyznaniowy, 1941 plan poborów i wydatków 
różnych.   
 
45  DER AUFBAU UND AUFGABENKREIS DER JÜD. GEMEINDE IN KRAKAU  Kraków 10.1940
  bd  niemiecki  bd  bd  schemat organizacyjny  bd  przeniesiono do Rady 
Żydowskiej Kraków   
 
46  GEBURTEN UND STERBEFÄLLE UNTER DER JÜD. BEVÖLKERUNG KRAKAUS  Kraków 1940
  bd  niemiecki  57 x 41 bd  wykres bd  brak   
 
47  LUBLIN Lublin  22.08.1943  bd  niemiecki  62 x 49 1 : 15 000  plan miasta
  bd  bd   
 
48  LUBLIN Lublin  24.03.1941  bd  niemiecki  95 x 63 plakat 
41 x 33 plan  bd  plan miasta  bd  plakat w jęz. niemieckim i polskim,  w środku plakatu 
plan getta patrz 241/201   
 
49  LAGERPLAN DER "OSTI" WERK L u. III  Lublin  17.10.1943  bd  niemiecki  56 x 39
  1 : 500  plan obozu  bd  bd   
 
50  PRZESIEDLENIE ŻYDÓW WE LWOWIE  Lwów  13.11.1941  bd  polski  27 x 21 bd
  plan miasta  dobry, po konserwacji  plan getta we Lwowie   
 
51  LWÓW ‐ OBÓZ PRACY PRZY UL. JANOWSKIEJ 132/4  Lwów  bd  bd  polski  27 x 34
  1 : 2 500  plan  dobry, po konserwacji  bd 
   
52  52 ‐ 59 puste sygnatury  
 
60  PLAN VON LITZMANNSTADT  Łódź  1942  bd  niemiecki  95 x 72 
  1 : 20 000  plan miasta  dobry, po konserwacji  2 egzemplarze 
   
61  PLAN VON LITZMANNSTADT  Łódź  bd  bd  niemiecki  88 x 72 1 : 20 000
  bd  bd  z oznaczoną dzielnicą żydowską  brak 
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62  WOHNGEBIET DER JUDEN IN LITZMANNSTADT  Łódź  bd  bd  niemiecki  83 x 66
  1 : 5 000  plan miasta  dobry, niekonserwowana  20 egzemplarzy  
 
63  PLAN DES WOHNGEBIETS DER JUDEN IN LITZMANNSTADT  Łódź  bd  bd
  niemiecki  129 x 91 122 x 94  1 : 3 750  plan miasta  dobry, po konserwacji
  Z oznaczeniem obwodów milicji, komisariatów, resotrów pracy i innych znaków, do których 
brak wyjaśnień, 
2 egzemplarze   
 
64  PLAN DES WOHNGEBIETS DER JUDEN IN LITZMANNSTADT  Łódź  bd  bd
  niemiecki  129 x 100  1 : 3 750  plan miasta  bd  z oznaczeniem 
obwodów milicji, terenów wyłączonych z dzielnicy żydowskiej i resortów pracy. 
   
65  PLAN DES WOHNGEBIETS DER JUDEN IN LITZMANNSTADT  Łódź  bd  bd
  niemiecki  115 x 88  1 : 3 750  plan miasta  dobry, po konserwacji  z 
oznaczeniem resprtów pracy, dokładnym spisem resortów i wydziałów 2 egzemplarze   
 
66  PLAN DES WOHNGEBIETS DER JUDEN IN LITZMANNSTADT  Łódź  bd  bd
  niemiecki  123 x 94  1 : 3 750  plan miasta  dobry, po konserwacji  Z 
oznaczeniem składów, warsztatów pracy i resortów.   
 
67  PLAN DES WOHNGEBIETS DER JUDEN IN LITZMANNSTADT  Łódź  bd  bd
  niemiecki  100 x 127  1 : 3 750  plan miasta  dobry, niekonserwowany
  7 egzemplarzy 
   
60 a  PLAN VON LITZMANNSTADT MIT STRASSENVERZEICHNIS  Łódź  bd  bd  bd
  83 x 67 bd  plan miasta  dobry, po konserwacji  bd   
 
67 a  PLAN DES WOHNGEBIETS DER JUDEN IN LITZMANNSTADT  Łódź  bd  bd  bd
  58,5 x 42  1 : 3 750  plan miasta  zły, niekonserwowana  z oznaczeniem rewirów 
OD, resortów pracy i in. fotokopia w 4 częściach   
 
68  WOHNGEBIET DER JUDEN IN LITZMANNSTADT, PROJEKT DER GRENZREGULIERUNG  Łódź
  bd  bd  niemiecki  54 x 39 1 : 7 500  plan miasta  dobry, po konserwacji
  bd   
69  PLAN DES WOHNGEBIETS DER JUDEN IN LITZMANNSTADT  Łódź  bd  bd
  niemiecki  57 x 45 1 : 7 500  plan miasta  dobry, po konserwacji  3 egzemplarze   
 
70  PLAN DES WOHNGEBIETS DER JUDEN IN LITZMANNSTADT  Łódź  bd  bd
  niemiecki  57,5 x 44 53 x 38  1 : 7 500  plan miasta  dobry, po konserwacji
  2 egzemplarze   
 
71  WOHNGEBIET DER JUDEN IN LITZMANNSTADT  Łódź  bd  bd  niemiecki  39,5 x 

30  1 : 5 000  plan miasta  dobry, po konserwacji  z oznaczeniem Gettogrenze, für 
das Jugendschutz‐Lager vorgesehens Gebiet. 

   

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

http://collections.ushmm.org



 

9 

 

72  TEILAUSSCHNITT AUS D. WOHNGEBIET DER JUDEN  Łódź  10.1942  bd
  niemiecki  39,5 x 30  bd  plan miasta  dobry, po konserwacji
  fragmentaryczny zarys dzielnicy żydowskiej   
 
72 a  BEZ TYTUŁU PLAN SIECI TRAMWAJOWEJ  Łódź  bd  bd  niemiecki  32,5 x 
28 31,5 x 24  1 : 3 750  plan miasta  dobry, po konserwacji  plan rozłączenia sieci 
tramwajowej miejskiej i sieci tramwaju getta w rejonie ulic Franciszkańskiej i Wojska Polskiego, 
2 egzemplarze   
 
72 b  BEZ TYTUŁU PLAN GETTA ŁÓDZKIEGO  Łódź  bd  bd  niemiecki  43 x 30 bd
  plan miasta  dobry, po konserwacji  plan dzielnicy żydowskiej   
 
72 c  BEZ TYTUŁU FRAGMENTARYCZNY PLAN GETTA ŁÓDZKIEGO  Łódź  bd  bd
  niemiecki  77 x 29 1 : 1 000  plan miasta  dobry, po konserwacji  plan dzielnicy 
żydowskiej od Hamburgerstrasse (Lutomierska) do Hohensteinerstrasse (Zgierska) 
   
72 d  BEZ TYTUŁU PLAN GETTA ŁÓDZKIEGO  Łódź  bd  bd  polski  82 x 57 bd  plan 
miasta  dobry, po konserwacji  ZKS 
   
73  KARTE DES LANDKREISES LODSCH  Łódź  bd  bd  niemiecki  76 x 60 1 : 100 
000  plan okręgu łódzkiego  dobry, po konserwacji  bd   
 
74  LAGEPLAN DES AUSSTELLUNGGELÄNDES LITZMANNSTADT‐ GHETTO  Łódź  bd  bd
  niemiecki  49 x 66 1 : 250  rysunek perspektywiczny  dobry, po konserwacji  Plan 
lokalizacji przestrzeni wystawowych 
   
75  ABÄNDERUNG DER GETTOFLÄCHE  Łódź  bd  bd  niemiecki  50 x 64,5
  bd  plan miasta  dobry, po konserwacji  zmiany powierzchni getta w okresie od stycznia 
do maja 1940 r.  
 
76  BEZ TYTUŁU PLAN REWIRÓW OD W GETCIE ŁÓDZKIM  Łódź  bd  bd  niemiecki
  87,5 x 59,5 85,5 x 55,5 85 x 58,5  1 : 5 000  plan miasta  dobry, po konserwacji
  3 egzemplarze   
 
77  BEZ TYTUŁU PLAN II REWIRU OD W GETCIE ŁÓDZKIM  Łódź  bd  bd  niemiecki, 
polski  29 x 31 1 : 5 000  plan miasta  dobry, po konserwacji  bd   
 
78  STRASSENVERZEICHNIS ABT. III DES OD Łódź  bd  bd  niemiecki  53 x 73 1 : 2 
500  plan miasta  dobry, po konserwacji  Plan III rewiru OD, fragment miedzy ulicami Zgierską i 
Marynarską, Zawiszy i Okopową   
 
79  VERZEICHNIS DER NACHTSTREIFEN, POSTEN DES OD III ABT.  Łódź  bd  bd
  niemiecki  49,5 x 64  1 : 2 500  plan miasta  dobry, po konserwacji  wykaz 
nocnych patroli i posterunków III Obwodu OD wykonał J. Braun  
 
80  WOHNGEBIET DER JUDEN IN LITZMANNSTADT (III ORDNUNGS‐ DIENST‐ REVIER)  Łódź
  bd  bd  niemiecki  121,5 x 102  1 : 1 000  plan miasta  2 egzemplarze, 
stan: dobry, po konserwacji 3 egzemplarze, stan: zły, wymaga konserwacji  5 egzemplarzy 1 
egzemplarz na kalce w bardzo złym stanie, wymaga konserwacji   
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81  BEZ TYTUŁU PLAN IV REWIRU OD W GETCIE ŁÓDZKIM  Łódź  bd  bd  niemiecki, 
polski  24,5 x 34,5  1 : 5 000  plan miasta  dobry, po konserwacji  plan IV‐go rewiru jest 
podzielony na cztery dzielnice   
 
82  BEZ TYTUŁU PLAN V REWIRU OD W GETCIE ŁÓDZKIM  Łódź  bd  bd  niemiecki, 
polski  38,5 x 34  1 : 5 000  plan miasta  dobry, po konserwacji  plan V‐go rewiru jest 
podzielony na trzy dzielnice   
 
83  6. POL.‐ REVIER GETTOPLAN  Łódź  bd  bd  niemiecki  94 x 67 1 : 5 000
  plan miasta  bardzo zły, wymaga konserwacji  zaznaczone posteruneki dzienne i 
nocne OD, mapa zawieszona na drewnianych kołkach.   
 
84  BALUTER RING.  GRUNDRISSE DER GESAMTEN BARACKEN  Łódź  bd  bd
  niemiecki  92,5 x 67  1 : 100  plan budynków dobry, po konserwacji  5 egzemplarzy 
   
85  BALUTER RING  Łódź  bd  bd  niemiecki  45,5 x 60  1 : 400  plan rynku
  dobry, po konserwacji  plan Rynku Bałuckiego, projekt zmiany ogrodzenia   
 
86  FEUERLÖSCHTEICHE  ZEICHNUNGEN FÜR AUSHUBARBEITEN  Łódź  bd  bd
  niemiecki  53 x 43 1 : 200  plan rozmieszczenia budynków dobry, po konserwacji
  Bertholdstr.‐ Ecke Siegfriedstr. Bertholdstr. 10 Holzstr. 77 Rembrandstr. 16   
 
87  GASANLAGE FLEISCHZENTRALE ‐ SULZFELDERSTR. 40  DER AELTESTE DER JUDEN IN 
LITZMANNSTADT  Łódź  bd  bd  niemiecki  63 x 31 1 : 100  1 : 500  plan miasta
  dobry, po konserwacji  plan instalacji gazowej ul. Brzezińska (Wojska Polskiego) 40   
 
88  REMBRANDSTRASSE 12  VORDERHAUS ‐ ERDGESCHOSS Łódź  bd  bd  niemiecki
  35 x 23 1 : 100  plan budynków dobry, po konserwacji  plan parteru budynku frontowego przy 
ul. św. Jakuba 12   
 
89  PROJEKT DES SCHLEPPGLEISES BEI DEM LAGERHAUS AUF DEM BAHNHOF RADEGAST  Łódź, 
Radogoszcz  bd  bd  niemiecki  153 x 74  1 : 250  plan obozu i rampy  dobry, 
po konserwacji plan toru holowniczego z budynku obozu na stację kolejową Radogoszcz 
   
90  BEZ TYTUŁU PLAN PARTERU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 1,3  Łódź  bd  bd  polski  39 x 
19,5  1 : 250  plan miasta  dobry, po konserwacji  bd   
 
91  LUDENDORFSRASSE ABSCHNITT GETTO Łódź  bd  bd  niemiecki  108 x 30
  1 : 1 000  plan miasta  dobry, po konserwacji  fragmentaryczny plan getta od ulicy 
Drewnowskiej (Holzstrasse) do Kleingärtnerstrasse, w prawym dolnym brzegu stempel kwadratowy: 
Der Oberbürgmeister: Bauvervaltung 
Strassen u. Brückenbauamt.   
 
92  GETTOVERVALTUNG ‐ MOLTKESTR. 157 4. OBERGESCHOSS  Łódź  bd  bd
  niemiecki  44 x 35,5  1 : 100  plan budynku  dobry, po konserwacji  plan 4 piętra 
domu przy ul. Jaracza , w prawym dolnym rogu stempel: Bauunternehmung Hermann Kliemisch, 
Litzmannstadt, Moltkestr. 14, Ruf: 18300‐02, 10 egzemplarzy 
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93  GRAPHISCHE DARSTELLUNG DER ORGANISATION DES AELTESTEN DER JUDEN IN 
LITZMANNSTADT  bd  wrzesień 1941  bd  niemiecki  39 x 29 bd  schemat 
organizacyjny  dobry, niekonserwowana  fotokopia, wyłączono   
 
94    pusta sygnatura   
 
95  ÜBERSICHTSPLAN ZUR HERSTELLUNG DER LAGERSTRASSEN  Majdanek  bd  bd
  niemiecki  95,5 x 74  1 : 2 000   plan obozu  dobry, po konserwacji  bd 
   
96  MIĘDZYRZEC PODL.  Międzyrzec Podlaski  bd  bd  polski  96 x 86 1 : 4 000
  plan miasta  dobry, po konserwacji  na planie oznaczono dzielnicę żydowską   
 
97  PLAN DER STADT NEISSE  Nysa  bd  bd  niemiecki  42 x 60 bd  plan 
miasta  dobry, po konserwacji  zawiera szczegółowy plan centrum   
 
98  LAGEPLAN DER KRIEGSGEFANGENENLAGERS AUSCHWITZ O.S.  Oświęcim  bd  bd
  niemiecki  128 X 102  1 : 2 000  plan obozu  zły, wymaga konserwacji
  Plan obozów jenieckich w Oświęcimiu, w prawym dolnym brzegu dwa stempel prostokątne 
1) Eingetragen im Planengabebuch unter N 8402/28.I.44 
2) Zentral‐ Amsleitung der Waffen SS und Polizei in Auschwitz O.S.   
 
99  PLAN MIASTA I UZDROWISKA OTWOCK Otwock bd  bd  polski  65 x 52  1 : 10 000
  plan miasta  dobry, po konserwacji  bd 
   
100  PLAN ORIENTACYJNY MIASTA I UZDROWISKA OTWOCKA W POWIECIE I WOJEWÓDZTWIE 
WARSZAWSKIM PLAN DER STADT OTWOCK (ZUM PROJEKTIERTEN "GHETTO")  Otwock bd  bd
  polski  63 x 56 1 : 10 000  plan miasta  zły, wymaga konserwacji  wykaz 
budynków użyteczności publicznej, dzielnica żydowska, dzielnica chrześcijańska, dzielnica mieszana, 
pensjonaty i t.p.   
 
101  PLAN ORIENTACYJNY MIASTA I UZDROWISKA OTWOCKA W POWIECIE I WOJEWÓDZTWIE 
WARSZAWSKIM   Otwock bd  bd  polski  69 x 56 1 : 20 000  plan miasta  dobry, 
po konserwacji wykaz budynków użyteczności publicznej, podpis: Burmistrz Jan Gadomski   
 
102  LAGEPLAN KONZETRATIONSLAGER KRAKAU ‐ PLASZOW 
  Kraków, Płaszów  bd  bd  niemiecki  66,5 x 56,5  1 : 2 000  plan 
obozu  1 egzemplarz: stan dobry, po konserwacji 2 egzemplarz: stan zły, wymaga konserwacji  plan 
obozu koncentracyjnego w Płaszowie 
2 egzemplarze, 
drugi egzemplarz w bardzo złym stanie, wymaga konserwacji   
 
103  PLAN MIASTA PRZEMYŚLA  Przemyśl  bd  bd  polski  55 x 40 1 : 10 000
  plan miasta  zły, wymaga konserwacji  z oznaczeniem getta 
   
104  PLAN MIASTA PRZEMYŚLA  Przemyśl  bd  bd  polski  37,5 x 39  1 : 20 
000  plan miasta  zły, wymamaga konserwacji  zaznaczone granice getta i miejsca straceń 
Żydów poza terenem getta. 
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105  PRZEMYŚL  Przemyśl  bd  bd  polski  56,5 x 35  bd  plan miasta
  zły, wymaga konserwacji  plan zmieniających się granic getta: 
od 18 listopada 1942, 
od 3 sierpnia 1942, 
od 15 lipca 1942, 
objaśnienia do planu na odrębnej kartce zaznaczone najważniejsze miejsca w getcie   
 
106  PLAN PLACÓW (POŻYDOWSKICH) W OS. RADOSZYCE  Radoszyce  22.11.1944  bd
  polski  45 x 32 1 : 2 500  plan zabudowań  dobry, po konserwacji  wykonał K. 
Krupa 
Tabela wymiarów i powierzchni placów  
 
107  SKARŻYSKO ‐ KAMIENNA  Skarżysko‐ Kamienna  12.1943  bd  niemiecki, 
polski  88,5 x 62  1 : 1 000  plan zabudowań  dobry, po konserwacji  plan obozu 
pracy   
 
108  PLAN SYTUACYJNY TERENU ZAJĘTEGO PRZEZ HITLEROWCÓW NA URZĄDZENIE OBOZU ŚMIERCI 
W SOBIBORZE POW. WŁODAWA W LATACH 1940‐1945 Sobibór bd  bd  polski  51 x 34 1 : 2 
000  plan obozu  zły, fragment  fragment planu obozu 
   
109  PLAN OBOZU SOBIBÓR  Sobibór bd  bd  bd  39 x 21 bd  plan zabudowań
  zły, uszkodzony, brak większości planu 
     
110  SOBIBOR  Sobibór 09.1946  bd  holenderski  31,5 x 24  bd  plan 
zabudowań  dobry, po konserwacji  plan obozu, kartka z holenderskiego czasopisma   
 
111  OBÓZ ŚMIERCI ‐ SOBIBÓR  Sobibór 1945  bd  polski  70,5 x 49  bd  plan 
zabudowań obozu  dobry, po konserwacji  rysował Ołomucki, 1945   
 
112  OBÓZ ŚMIERCI ‐ SOBIBÓR  Sobibór 1945  bd  polski  59,5 x 50  bd  plan 
zabudowań obozu  dobry, po konserwacji  według zeznań Estery Terner, byłej uczestniczki 
powstania w Sobiborze, rysował Ołomucki, 1945 
   
113  PLAN MIASTA SOSNOWCA  Sosnowiec  bd  bd  polski  61,5 x 55,5  1 : 15 
000  plan miasta  dobry, po konserwacji  spis ulic i ważniejszych obiektów   
 
114  PHARUS ‐ PLAN STETTIN  Szczecin  bd  bd  niemiecki  51,5 x 39
  1 : 11 500  plan miasta  dobry, po konserwacji  bd 
   
115  OBÓZ ŚMIERCI TREBLINKA  Treblinka  bd  bd  polski  44 x 34,5  bd
  plan zabudowań  zły, wymaga konserwacji  z legendą   
116  TREBLINKA  Treblinka  bd  bd  polski  41,5 x 29  bd  plan 
zabudowań  dobry, po konserwacji  opracował Kon Stanisław, były więzień i uczestnik powstania w 
Treblince   
 
117  TREBLINKA  Treblinka  bd  bd  bd  23,5 x 16  bd  plan 
zabudowań, rysunek perspektywiczny  dobry, po konserwacji  rysował Ołomucki, 1946 
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118  BEZ TYTUŁU TREBLINKA Treblinka  bd  bd  bd  69 x 100  bd  plan 
zabudowań, rysunek perspektywiczny  dobry, po konserwacji  bd   
 
119  BEZ TYTUŁU TREBLINKA Treblinka  bd  bd  bd  79 x 70 bd  plan 
zabudowań, rysunek perspektywiczny  dobry, po konserwacji  bd   
 
120  TREBLINKA  Treblinka  1945  bd  polski  54,5 x 37  bd  rysunek 
perspektywiczny  dobry, po konserwacji  plan pola IV (lager IV) naklejone postacie wycięte z 
prasy, 
rysował Ołomucki, 1945 
   
121  TREBLINKA  Treblinka  bd  bd  polski  32, 5 x 23,5  bd  rysunek 
perspektywiczny  dobry, po konserwacji  szkic do planu nr 120   
 
122  PLAN SYTUACYJNY OBOZU ŚMIERCI TREBLINKA POLE I (LAGER I)  Treblinka  1945
  bd  polski  54,5 x 36,5  bd  rysunek perspektywiczny  dobry, po konserwacji
  Pole I (lager I) naklejone postacie wycięte z prasy, rysował Ołomucki, 1945   
 
123  PLAN OBOZU TREBLINKA , LAGER I  Treblinka  bd  bd  polski  33 x 24 bd
  rysunek perspektywiczny  dobry, po konserwacji  szkic do planu nr 122   
 
124  PLAN MIASTA WARSZAWY  Warszawa  bd  bd  polski  68 x 86 1 : 20 000
  plan miasta  dobry, po konserwacji  zaznaczono granice getta zawiera dokładny plan 
starego miastai reklamy   
 
125  PLAN GETTA WARSZAWSKIEGO Warszawa  1948  bd  polski  96 x 80 1 : 5 000
  plan miasta  dobry, po konserwacji  z oznaczeniem granic getta, bram getta, terenów 
szopów i placu przeładunkowego, granice getta według rozporządzenia z dnia 18.10.1940 r. i po 
wielkiej akcji (lipiec‐wrzesień 1942 r.) wykonał K. Royer‐ kartograf 
   
126  PLAN GETTA WARSZAWSKIEGO Warszawa  bd  bd  bd  32 x 28 bd  plan 
miasta  bd  brak   
 
127  PLAN GHETTA W WARSZAWIE OD 15 PAŹDZIERNIKA 1940 r.  Warszawa  1945  bd
  polski  65 x 50 bd  plan miasta  dobry, po konserwacji  z oznaczeniem granic, bloków 
mieszkalnych, poszczególnych szopów, rysował Ołomucki, 1945 
   
128  PLAN GETTA WARSZAWSKIEGO Warszawa  bd  bd  polski  24,5 x 21,5  1 : 20 
000  plan miasta  dobry, po konserwacji  z oznaczeniem granic i terenów szopów, 
granice getta według rozporządzenia z dnia 18.10.1940 r. i po wielkiej akcji (lipiec‐wrzesień 1942 r.) 
wykonał inż. H. Sobel   
 
129  BEZ TYTUŁU PLAN TERENÓW SZOPOWYCH  Warszawa  bd  bd  polski  25 x 24
  bd  plan terenów szopowych  dobry, niekonserwowana  z oznaczeniem granic i 
terenów szopów, 
granice getta według rozporządzenia z dnia 18.10.1940 r. i po wielkiej akcji (lipiec‐wrzesień 1942 r.) 
wykonał inż. H. Sobel   
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130  POWSTANIE W GETTCIE WARSZAWSKIM DER OJFSZTAND IN DER WARSZEWER GETO
  Warszawa  bd  bd  polski, jidysz  109 x 140  bd  plan miasta  zły, 
wymaga konserwacji  zaznaczone granice getta według rozporządzenia z dnia 18.10.1940 r. i po 
wielkiej akcji (lipiec‐wrzesień 1942 r.) teren walk, załączona fotokopia.   
 
131  WARSZAWA  Warszawa i okolice  1946  bd  polski   71 x 59,5  1 : 500 000
  plan miasta  zły, wymaga konserwacji  plan Warszawy i okolic między Sierpcem, 
Zambrowem, Skarżysko‐ Kamienną i Piotrkowem Tryb. zawiera szkic szos głównych i szkic 
hipsometryczny, 
wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny Sztabu Generalnego W.P.   
 
132  SITUATIONS PLAN DER STADT ZAWIERCIE  Zawiercie  bd  bd  niemiecki
  48 x 41,5  1 : 10 000  plan miasta  zły, wymaga konserwacji  na planie 
oznaczono dzielnicę żydowską, legenda  
 
133  DYSTRYKT LUBELSKI  Lublin i okolice  bd  bd  bd  46 x 35 bd  plan regionu
  bd  z oznaczeniem granic powiatów, linii kolejowych, obozów pracy, obozów smierci, 
wykonana w ŻIH przez kartografa Royera‐ druk. brak   
 
134  ŁASK I OKOLICE Łask  bd  bd  niemiecki  47 x 42 1 : 100 000  plan regionu
  dobry, po konserwacji  bd   
 
135  OSTDEUTSCHLAND  bd  1940‐42  bd  niemiecki  108 x 124  1 : 800 
000  plan regionu  zły, wymaga konserwacji  mapa następujących terytoriów: 
Reichsgau Danzig‐ Westpreusen, 
Reichsgau Wartheland, 
Prov. Niederschlesien, 
Prov. Oberschlesien, 
Prov. Ostpreusen, 
General Gouvernement, 
Generalbezirk Lituanen, 
Reichskomm. Ostland, 
Geb. Bialistok, 
Reichskomm, Ukraine, 
Galizien. 
   
136  OZORKÓW  Ozorków i okolice  bd  bd  niemiecki  47,5 x 38  1 : 100 
000  plan regionu  dobry, po konserwacji  Karte des Deutschen Reiches, auf Grund des ehemals 
polnischen Materials, plan  regionu między Poddębicami, Aleksandrowem i Ozorkowek  
 
137  PABIANICE  Pabianice i okolice  bd  bd  niemiecki  47,5 x 37,5  1 : 100 
000  plan regionu  dobry, po konserwacji  Karte des Deutschen Reiches, auf Grund des ehemals 
polnischen Materials, plan  regionu między Łodzią, Pabianicami i Kolonią Koluszki, zaznaczona granica 
Generalnego Gubernatorsta. 
   
138  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  Piotrków Trybunalski i okolice  bd  bd  niemiecki
  47,5 x 37,5  1 : 100 000  plan regionu  dobry, po konserwacji  Karte des Deutschen 
Reiches, auf Grund des ehemals polnischen Materials, plan  regionu między Bełchatowem i 
Przygłowem.   
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139  RZECZPOSPOLITA POLSKA  Polska  1945  bd  polski  71 x 70 1 : 1 500 000  plan 
regionu 1 egzemplarz stan: dobry, po konserwacji 2 egzemplarz stan: dobry, niekonserwowany plan 
Rzeczypospolitej Polskiej bez zaznaczonych granic państwa, zaznaczone najważniejsze miasta i powiaty, 
Wykonano w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju na podstawie danych Ministerstwa Administracji 
Publicznej w kwietniu 1945 r. 2 egzemplarze   
 
140  RZECZPOSPOLITA POLSKA MAPA ADMINISTRACYJNA  Polska  1947  bd  polski  89,5 x 
75  1 : 1 000 000  plan państwa  zły, wymaga konserwacji  wydana przez Wojskowy 
Instytut Geograficzny 2 egzemplarze   
 
141  RZECZPOSPOLITA POLSKA MAPA ADMINISTRACYJNA  Polska  07.1946  bd  polski
  71,5 x 60  1 : 250 000  plan państwa  bardzo zły, wymaga konserwacji  podział 
na województwa, opracował Henryk Cytowski 2 egzemplarze.   
 
142  POLSKA MAPA ADMINISTRACYJNA I KOMUNIKACYJNA  Polska  11.1945  bd  polski
  87,5 x 104  1 : 1 000 000  plan państwa  zły, wymaga konserwacji  wydanie 
tymczasowe, 
naniesione poprawki ołówkiem i czerwonym tuszem.   
143  MAPA SAMOCHODOWA POLSKI  Polska  1945  bd  polski  65,5 x 67,5  bd
  plan państwa  dobry, po konserwacji  Zakłady Graficzne Fr. Dabioch, Kraków J. Lea 22 B   
 
144  POLSKA Polska  bd  bd  polski  28,5 x 29  1 : 3 500 000  plan państwa  zły, 
wymaga konserwacji  na odwrocie notatki ołówkiem   
 
145  POLSKA Polska  bd  bd  polski  92 x 83 bd  plan państwa  zły, wymaga 
konserwacji  podział na województwa, zaznaczone najważniejsze miasta Kresów, niedokończona   
 
146  SZCZERCOW  Szczerców i okolice  bd  bd  niemiecki  47,5 x 37,5  1 : 100 
000  plan regionu  dobry, po konserwacji  Karte des Deutschen Reiches, auf Grund des ehemals 
polnischen Materials, plan  regionu między Ligotą, Chorzyną, Zelowem i Nowym Janowem. 
   
147  TOMASZÓW  Tomaszów i okolice  bd  bd  niemiecki  41 x 35 1 : 100 000
  plan regionu  dobry, po konserwacji  Karte des Westlichen Russlands,  
plan  regionu między Tomaszowem, Rzeczycą, Bogusławkami, Łochowem, Popielawami i Wolborzem.   
 
148  REICHSGAU WARTHELAND  Kraj Warty  bd  bd  niemiecki  47 x 32,5
  1 : 900 000  plan regionu  dobry, po konserwacji  niektóre nazwy miast poprawiono 
ręcznie,  
na odwrocie okrągły stempel niemiecki, granice zaznaczone czerwonym i niebieskim ołówkiem.  
 
149  MAPA HITLEROWSKICH OBOZÓW PODCZAS OKUPACJI NIEMIECKIEJ  Polska  bd  bd
  polski, rosyjski, angielski, francuski  98 x 69 1 : 1 000 000  plan państwa  4 egzemplarze, 
stan: dobry, po konserwacji 35 egzemplarze, stan: zły, wymaga konserwacji  39 egzemplarzy, w tym 
4 egzemplarze po konserwacji, zaznaczono obozy zagłady, obozu koncentracyjne i obozy pracy, miasta 
wojewódzkie i koleje.   
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150  BEZ TYTUŁU PLAN OBOZÓW NA TERENIE POLSKI  Polska  bd  bd  polski  75 x 50
  1 : 1 500 000  plan państwa  dobry, niekonserwowana  zaznaczona granica 
Generalnego Gubernatorstwa   
 
151  MAPA OBOZÓW NA TERENIE POLSKI I ZIEM PRZYŁĄCZONYCH DO GENERALNEGO 
GUBERNATORSTWA PODCZAS OKUPACJI NIEMIECKIEJ OD 1939 ‐ 1945 R.  Polska  bd  bd
  polski  36 x 26 1 : 3 500 000  plan państwa  1 egzemplarz stan: dobry, po konserwacji 
6 egzemplarzy stan: zły, wymaga konserwacji  7 egzemplarzy   
 
152  MAPA OBOZÓW NA GÓRNYM I DOLNYM ŚLĄSKU PODCZAS OKUPACJI NIEMIECKIEJ OD ROKU 
1939 DO 1945  Polska  bd  bd  polski, rosyjski, angielski, francuski, żydowski  92 x 68,5
  1 : 500 000  plan regionu  dobry, niekonserwowane 
  8 egzemplarzy    
153  OBOZY PRZYMUSOWEJ PRACY NA GÓRNYM ŚLĄSKU  Polska  bd  bd  polski  54 x 58
  bd  plan państwa  dobry, niekonserwowana 
  Bd 
   
154  OBOZY KONCENTRACYJNE, DO KTÓRYCH WYSYŁANO POLAKÓW  Polska  1945  bd
  polski  80 x 51 1 : 200 000  plan państwa  dobry, niekonserwowana   wykonano na 
podstawie "Bestiality... unknown in any previous record of history" Mr. Brendan Bracken on July 9th 
1942,  Wydane przez Polskie Ministerstwo Informacji, London Stratton House 1942, rysował Ołomucki, 
1945. 
   
155  MAPA LIKWIDACJI ŻYDOSTWA POLSKIEGO MAPE FUN UMKUM FUN POJLISZE JUDENTUM
  Polska  bd  bd  polski, jidysz  145 x 120  bd  plan państwa  1 egzemplarz, 
stan: dobry, po konserwacji 2 egzemplarz, stan: zły, wymaga konserwacji  2 egzemplarze, 
zaznaczone obozy zagłady, przesiedlenia, wysiedlenia i likwidacje, wykonał M. Kochanowicz   
 
156  MAPA LIKWIDACJI ŻYDOWSTWA POLKIEGO MAPE FUN UMKUM FUN POJLISZE JUDENTUM
  Polska  bd  bd  polski, jidysz  149 x 140  bd  plan państwa  dobry, 
niekonserwowana  z oznaczeniem przesiedleń, wysiedleń i likwidacji, 
mapa wykonana w ŻIH. 
   
157    pusta sygnatura   
 
158  EXTERMINATION‐ MAP OF JEWS IN POLAND  Polska  bd  bd  angielski  139 x 
117  bd  mapa państwa  dobry, niekonserwowana  mapa likwidacji Żydów polskich, z 
oznaczeniem przesiedleń, wysiedleń i likwidacji, wykonana w ŻIH   
 
159  PLAN CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W  GRÄDITZ ‐ GRODZISZCZE Grodziszcze  bd  bd
  hebrajski, polski  42 x 29,5  bd  plan cmentarza dobry, niekonserwowana
  wykonana przez Langera Salomona (falsche Barber) syna Beniamina Barbera z Chrzanowa, 
który zmarł w obozie Gräditz k. Scheidnitz (Świdnicy) 
Na odrębnej kartce: 
Komentarz do załączonego planu cmentarza żydowskiego, na którym spoczywa około 900 ofiar 
hitlerowskiego sadyzmu. Plan ten nie jest wyczerpujący, gdyż jego wykonawca wyjechał z ŻAL Gräditz 
przed ostatecznym zlikwidowaniem go, w międzyczasie przybyło więc około 150 grobów, które w tym 
planie nie są uwzględnione. 90 % ofiar tego obozu zginęło wskutek epidemii tyfusu w r. 1943. Plan 
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wykonany przez Salomona Barbera, który pochował swego ojca na cmentarzu w Gräditz wraz z 11 
ofiarami w jednym grobie.   
 
160  LAGERPLAN DES JUDENLAGERS ARGENAUER FORST JAGEN 20  Argenauer Forst?  bd
  bd  niemiecki  15 x 21,5  bd  plan zabudowań  dobry, 
niekonserwowana  plan żydowskiego obozu w Aurgenauer Frost Jagen 20   
161  VON DER EINSATZGRUPPE A DURCHGEFÜHRTE JUDEN EXECUTIONEN  Estonia, Litwa, Łotwa i 
Białoruś  bd  bd  niemiecki  21 x 31 bd  plan regionu  dobry, 
niekonserwowana  fotokopia   
 
162  KATASTERVERWALTUNG KREIS BIELITZ GEMARKUNG KAMITZ U. OBEROHLISCH Bielsko
  19.09.1942  bd  niemiecki  43 x 53 1 : 2 880  plan miasta i regionu  dobry, 
po konserwacji Handzeichnung nach den Katasterkarten von allen im gemeindebezirk Lobnitz 
belegengen im Grundbuch‐Einlage 8 u. 146 Kamitz und 5,6,7,8 u. 30 Ober‐ Ohlisch als Eingentum von 
unten aufgeführt eingetragenen Grundstücke. Die Grenyen dieser Grundstücke sind durch gelbe 
Farbestreifen bezeichnet.   
 
163  BEZ TYTUŁU O B D WARSCHAU O B D KRAKAU O B D LEMBERG  Generalne Gubernatorstwo
  bd  bd  niemiecki  83 x 62 1 :   mapa regionu  zły, wymaga konserwacji
  częśc mapy 
   
164  BEZ TYTUŁU POWSZECHNY ATLAS GEOGRAFICZNY  Świat  bd  bd  polski, 
fransucki, 
angielski  40 x 31 
31,5 x 35 
25 x 33,5 
44 x 24 
21,5 28 
24 x 30 
  różne  mapy świata  dobry, niekonserwowany  Części z czterech atlasów 
geograficznych, przedstawiające różne państwa i kontynenty, mapa historyczna Polski, j. franc. i ang. 
razem 45 kart   
 
165/1  VÖLKERKARTE DER SOWJEUNION (EUROPÄISCHE TEIL)  ZSRR, część europejska 1941  bd
  niemiecki  1) 77 x 92   1 : 5 000 000 
  mapa ZSRR  dobry, niekonserwowana  dołączona okładka 
  
   
166/1  STRASSENZUSTANDSKARTE VON DEUTSCHLAND 
SÜD  Niemcy, część południowa  1939  bd  niemiecki, polski, francuski, włoski.  104 x 
89 
  1 : 1 100 000  mapa państwa  zły, wymaga konserwacji  bd   
 
167/1  AUSTRO ‐ WĘGRY  Ausria, Węgry  bd  bd  polski  28 x 21 1 : 5 000 000  mapa  
państwa  zły, wymaga konserwacji  bd   
 
168  MAPA ZAOPATRZENIA  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W MATERIAŁY NATURALNE I SZTUCZNE 
DO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG  Polska przed 1939 r.  przed 1939 r.  bd  polski  34,5 x 
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29,5  bd  mapa państwa  zły, wymaga konserwacji  Wykaz kamieniołomów, wytwórnie 
smoły drogowej, wytwórnie asfaltów drogowych, klinkiernie, fabryki emulsji, cementownie.   
169/1  PALÄSTINA  Palestyna  bd  bd  niemiecki  172 x 152  1 : 250 000 
1 : 4 000 000    1 : 1 500 000  mapa Palestyny bardzo zły, wymaga konserwacji  Karte der 
Reisen des Apostels Paulus Jerusalem Israels Zug aus Ägypten nach Kanaan Palästina zur Zeit der 
Könige 
   
170  DISTRICT LUBLIN ABTEILUNG ERNAHRUNG UND LANDWIRSCHAFT, UNTERABTEILUNG VI. 
WASSERWIRSCHAFT, JUDENEINSATZ  Dystrykt Lubelski  18.04.1942  bd  niemiecki
  67 x 87 1 : 300 000  mapa regionu  dobry, niekonserwowana  mapa sporządzona 
18.04.1942 r. przez Abteilung Ernährung und Landwirtschaft, Unterabteilung VI. Wasserwirschaft, 
pieczątka Der Gouverneur des Distrikts Lublin z datą 18.04.1942 r. i pieczątka Archiwum PIHM, 
Warszawa. 
mapa przekazana ŻIH przez Państwowy Instytut Hydrologiczno‐Meteorologiczny 12 lutego 1966 r. 
dołączony list z PIHM   
 
171  DI OJSZIDLUNG FUN LODŻER JIDN DI AJNZIDLUNG IN LODŻER GETO IN DER ZAJT FUN 
SEPTEMBER 1941 BIZ OJGUST 1942  Łódź  bd  bd  jidysz  38 x 24,5  
38 x 22,5  bd  diagramy  dobry, niekonserwowane  2 diagramy o wysiedleniu 
Żydów z getta łódzkiego   
 
172  RUSSLAND    Mińsk i okolice  1944  bd  niemiecki  85 x 95 1 : 100 000        mapa 
Mińska i okolic  bardzo zły, wymaga konserwacji  region pomiędzy Rakowem, Pesocznoje, 
Rudenskiem i Pietrowiczi. podpis: Chef des Kriegskarten und Vermessungwesens   
 
173  PLAN M. ŁAŃCUTA R. 1749  Łańcut  bd  bd  polski  66,5 x 72 
52 x 59,5  bd  plan miasta  zły, wymaga konserwacji  oznaczono najważniejsze 
miejsca, 
spis najważnijszych miejsc na oddzielnej kartce   
 
174  SPERRGEBIET DZIELNICA ŻYDOWSKA W WARSZAWIE  Warszawa  1942  bd  polski
  108 x 100  1 : 2 500  plan miasta  zły, wymaga konserwacji  3 egzemplarze 
wykonał A. Kochanowski, 1942   
 
175  MAPA OBOZÓW NA GÓRNYM I DOLNYM ŚLĄSKU PODCZAS OKUPACJI NIEMIECKIEJ OD ROKU 
1939 DO 1945  bd  bd  bd  bd  bd  bd  bd  bd  przeniesiono pod 
sygnaturę 152   
 
176  ZBRODNIE HITLEROWSKIE NA ŚLĄSKU OPOLSKIM  Śląsk Opolski  1966  bd  polski
  67 x 95,5  bd  mapa miejsc zagłady i obozów  dobry, niekonserwowana
  zaznaczono miejsca: 
1) ponad 300 zamordowanych 
2) ponad 10 zamordowanych 
3) poniżej 10 zamordowanych 
4) zbrodni na jeńcach polskich 
5) duże obozy (cmentarzyska) jeńców radzieckich 
6) inne duże obozy jenieckie 
7) obozy pracy dla Żydów 
8) karne obozy pracy 
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9) obozy pracy przymusowej 
10) filie obozów koncentracyjnych 
11) obóz odosobnienia 
2 egzemplarze, wykonał W. Poczatek, 1966   
 
177  BEZIRK BIALISTOK  Białystok i okolice  1943  bd  niemiecki  102 x 83
  1 : 300 000  plan miasta  zły, wymaga konserwacji  mapa obejmuje okolice 
Białegostoku między: Szczuczyn, Augustów, Grodno, Wołkowysk, Różana, Prużana, Siemiatycze, Ostrw 
Maz., Kolno. 
fotokopia naklejona na płótno, mapa umocowana na dwóch drewnianych kołkach.   
 
178  EXTERMINATION ‐ MAP OF THE JEWS IN POLAND MAPE FUN UMKUM  FUN POJLISZE 
JUDENTUM  Polska  bd  bd  angielski, jidysz 140 x 119  bd  mapa państwa  zły, 
wymaga konserwacji  z oznaczeniem przesiedleń, wysiedleń i likwidacji, 
mapa wykonana w ŻIH.  
 
179  DIE NÜRNBERGER GESETZE  bd 
  bd  bd  niemiecki  125 x 80  bd  mapa regionu  bd  brak 
schemat ustaw norymberskich   
 
165/2  UDSSR  ZSRR  1941  bd  niemiecki  44 x 31 bd  mapa ZSRR  dobry, 
niekonserwowane  4 różne mapy mapy w jednej okładce: 
1) Bevölkerungsdichte der Sowjetunion 
2) Bodenschätze der Sowjetunion 
3) Bodenkarten der Sowjetunion 
4) Vegetationskarte der Sowjetunion 
 
   
165/3  FIZICZNA KARTA CZARNOMORSKICH KRAIW  ZSRR  1941  bd  ukraiński  93,5 x 
54  1 : 1 500 000 
  mapa ZSRR  dobry, niekonserwowana 
  bd 
   
165/4  FIZICZNA KARTA CZARNOMORSKICH KRAIW  ZSRR  1942  bd  ukraiński  87,5 x 
160  1 : 2 500 000  mapa ZSRR  dobry, niekonserwowana  dołączona okładka   
 
166/2  STRASSENKARTE VON DEUTSCHLAND, 
NORD  Niemcy,  część północna  1940  bd  niemiecki  116 x 89  1 : 1 100 000
  mapa państwa  dobry, niekonserwowana  bd   
 
166/3  RAVENSTEIN`S RADFAHRERKARTE DER BAIRISCHEN PFALZ UND VON RHEINHESSEN  Niemcy
  bd  bd  niemiecki  83 x 58    1 : 170 000  mapa regionu  zły, wymaga 
konserwacji  bd 
   
166/4  MARKIERUNGSKARTE DES PFALZER WALDES  Niemcy 1912  bd  niemiecki  51 x 64 
  1 : 50 000  mapa regionu  zły, wymaga konserwacji  bd   
 
166/5  HEUSERS NEUER PFALZFÜHRER Niemcy 1912  bd  niemiecki  56 x 39 
  1 : 170 000  mapa regionu  zły, wymaga konserwacji  bd   
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166/6  BAMBERG  Niemcy 1922  bd  niemiecki  48 x 36    1 : 10 000  plan 
miasta  zły, wymaga konserwacji  bd   
 
166/7  LANDAU‐ ANNWEILER, MARKIERUNGSKARTE DES PFÄLZER WALDES  Niemcy 1912  bd
  niemiecki  47 x 55  1 : 50 000  mapa regionu  zły, wymaga konserwacji  bd   
 
166/8  PIRMASENS‐ DAHN, MARKIERUNGSKARTE DES PFÄLZER WALDES  Niemcy 1912  bd
  niemiecki  42 x 63  1 : 50 000  mapa regionu  zły, wymaga konserwacji  bd 
   
166/9  SÜDDEUTSCHLAND, PFALZ  Niemcy bd  bd  niemiecki  29,5 x 23,5  
  1 : 2 000 000  mapa państwa  zły, wymaga konserwacji  bd   
 
166/10 HEIMATSKARTE DES KÖNIGREICHS BAYERN  Niemcy bd  bd  niemiecki  41,5 x 
26   1 : 1 500 000  mapa regionu  zły, wymaga konserwacji  dwustronna 
   
166/11 ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL DER STADT WIEN  Wiedeń 1940  bd  niemiecki
  46 x 38 1 : 1 500 000  plan miasta  zły, wymaga konserwacji  bd   
 
166/12 DER KRIEG 1939/1941 IN KARTEN  Europa bd  bd  niemiecki  21,5 x 30 
  różne  mapy Europy  zły, wymaga konserwacji  poszyt, s. 78   
 
166/13 ORIENTIERUNGSPLAN VON WIEN  Wiedeń 03.1941  bd  niemiecki  73 x 52
  1 : 20 000  plan miasta  zły, wymaga konserwacji  bd   
 
167/2  KRÓLESTWO GALICYI I LODOMERYI Z W. KS. KRAKOWSKIEM, KS. OŚWIĘCIMSKIEM I 
ZATORSKIEM  Galicja  bd  bd  polski  28,5 x 20,5  1 : 2 000 000  mapa regionu  zły, 
wymaga konserwacji  bd   
167/3  ENGLAND, ENGLANDS 40 000 000 qkm, KRIEGSSCHAUPLATZ NORDSEE Wielka Brytania bd
  bd  niemiecki  55,5 x 74 28 x 37 55,5 x 37  1 : 75 000 000  mapa państwa i regionu
  zły, wymaga konserwacji  dwustronna, mapa Wielkiej Brytanii , Commonwelthu i Morza 
Północnego.   
 
167/4  FRANKREICH, VORDERASIEN UND NORDOST ‐ ÄGYPTEN, MITTELMEERLÄNDER UND 
DONAURAUM  Francja, Azja Przednia i Egipt, Kraje Morza Śródziemnego  bd  bd
  niemiecki  75 x 54,5;  37,5 x 27; 54,5 x 37,5  1 : 1 650 000  mapa   zły, wymaga 
konserwacji  dwustronna, 
mapa Francji, Azji Mniejszej i krajów Morza Śródziemnego.   
 
167/5  EUROPA MIT WELT‐ ÜBERSICHTSKARTE, WELTUBERSICHTSKARTE VON DEM STANDE 1940
  Europa i świat  bd  bd  niemiecki  114,5 x 87; 34 x 23,5  1 : 5 000 000  mapa 
Europy i Świata zły, wymaga konserwacji  mapa polityczna Europy, na tym samym arkuszu mapa 
świata rozm. 34 x 23,5 
   
167/6  OSTEUROPA UND VORDER ‐ ASIEN  Europa Wschodnia, Azja Przednia  1941  bd
  niemiecki  93,5 x 83  1 : 3 000 000  mapa Europy Wschodniej i Azji Przedniej
  zły, wymaga konserwacji  bd 
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167/7  DER NAHE OSTEN MIT POLITISCH‐ GESCHICHTLICHEM ÜBERBLICK UND SONDERKARTEN VON 
JUGOSLAWIEN, ÄGYPTEN UND NORDAFRIKA  Bliski Wschód, Jugosławia, Egipt i Afryka Pn.  1941
  bd  niemiecki  58 x 86 1 : 4 000 000; 1 : 2 000 000; 1 : 12 000 000  mapa Bliskiego 
Wschodu, Jugosławii, Egiptu i Afryki Pn. zły, wymaga konserwacji  dwustronna mapa z Deutsche 
Allgemeine Zeitung   
 
167/8  AFRIKA MIT EUROPA VOM NORDKAP ZUM KAP DER GUTEN HOFFNUNG  Afryka i Europa
  bd  bd  niemiecki  63 x 80,5  1 : 20 000 000  mapa Europy i Afryki  zły, 
wymaga konserwacji  mapa polityczna Afryki i Europy od Przylądka Północnego do Przylądka Dobrej 
Nadziei  
 
167/9  ÜBERSICHTSKARTE VON PALÄSTINA, EREC ISRAEL  Palestyna  1941  bd
  niemiecki, hebrajski, angielski  29 x 41,5  1 : 625 000  mapa Palestyny zły, wymaga 
konserwacji  mapa fizyczna   
 
167/10 BIBLE LANDS AND THE CRADLE OF WESTERN CIVILIZATION  Azja Mniejsza  1938  bd
  angielski  89 x 64 1 : 3 000 000  mapa Azji Mniejszej  zły, wymaga konserwacji
  z magazynu National Geographic, z mniejszymi mapami: 
Economic Development 
Route of the Exodus 
St. Paul`s Travels and the Seven Churches 
The Crusades 
Alexander the Great 
   
167/11 CARTE DE L`INDOCHINE Indochiny: Laos, Kambodża, Wietnam  bd  bd  francuski
  36 x 55 bd  mapa Indochin  zły, wymaga konserwacji  z trasami kolejowymi   
 
169/2  EREC ISRAEL  Palestyna  bd  bd  hebrajski  47 x 66 1 : 500 000  mapa  
Palestyny  zły, wymaga konserwacji  mapa fizyczna 
   
169/3  EREC ISRAEL  Palestyna  bd  bd  hebrajski  66 x 98 1 : 500 000  mapa 
Palestyny  dobry, niekonserowana wydana przez Keren Hajesod 3 egzemplarze 
   
131 a  QUARANTÄNEN ANZAML DER REKONVALESZENTEN UND ISOLIRTE  JUDENRAT IN WARSCHAU
  Warszawa  1939, 1940  bd  niemiecki  22,5 x 27,5  bd  fotokopia
  dobry, niekonserwowana  schemat chorych‐ rekonwalescentów i będących w izolacji, 
fotografia   
 
180  TREBLINKA  OBÓZ STRACEŃ‐ SZKIC Z PAMIĘCI  Treblinka  09.07.1957  bd  polski
  42,5 x 30  bd  plan zabudowań  zły, wymaga konserwacji  bd   
 
181  PERZESIEDLENIA ŻYDÓW Z WARSZAWY W GRANICACH DYSTRYKTU WARSZAWSKIEGO, 
IBERBAZECUNG FUN DER JIDYSZER BAFELKERUNG IN WARSZAWER GETO IN DI GRENCEN FUN 
WARSZAWER DISTRIKT Warszawa i okolice  bd  bd  polski, jidysz  54,5 x 40  bd
  plan dystryktu  zły, wymaga konserwacji  wymieniono daty przesiedlenia z 
poszczegółnych miejscowości   
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182  PLAN DER STADT WARSCHAU PLAN MIASTA WARSZAWY  Warszawa   bd  bd
  niemiecki, polski  37 x 40 1 : 40 000  plan miasta  dobry, po konserwacji
  zaznaczono granice getta 
   
183  DIE TERRITORIALE VERTEILUNG DER JUDEN IN WARSCHAU NACH POLIZEIKOMMISSARIATEN
  Warszawa   10.1942  bd  niemiecki  38 x 46 bd  plan miasta  1 
egzemplarz, stan dobry po konserwacji, duże ubytki drugi egzemplarz:stan zły, wymaga konserwacji
  mapa pokazuje procent żydowskich mieszkańców Warszawy, podlegających poszczególnym 
dystryktom policyjnym, stan na dzień 24.02.1940 2 egzemplarze   
 
184  MAPAT GETO WARSZE MAP OF WARSAW GHETTO 1940‐1943  Warszawa   1968  bd
  hebrajski, angielski  35 x 50 bd  plan miasta  dobry, niekonserwowana
  dwustronna, na odwrotnej stronie spis ulic getta, 
zaznaczone miejsce zamieszkania dla Żydów (Spergebiet), zarządzenie z 07.08.1940 r.,granice getta z 
15.11.1940 r., zmiany granic od lutego do kwietnia 1941 r., teren getta w dniu wybuchu powstania 
19.04.1943 r., instytucje publiczne, punkty walk w powstaniu.   
 
185  PLAN GETTA PODCZAS POWSTANIA KWIECIEŃ ‐ MAJ 1943  Warszawa   bd  bd
  polski  98 x 107   1 : 2 500  plan miasta  dobry, po konserwacji  wedłu 
opracowania Bernarda Marka wykonał K. Royer‐ kartograf, Warszawa   
 
186  BEZ TYTUŁU MAPA OKOLIC HORODENKI, CZERNIOWIC i BRZEŻAN  Horodenka, 
Czerniowce, Brzeżany i okolice  bd  bd  polski  25 x 35,5  bd  plan regionu  dobry, 
niekonserwowany  kserokopia mapy podarowane przez p. Malczewskiego 
   
187  MAPA POLSKI PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY  Polska  bd  bd  polski  43 x 43 bd
  mapa państwa  dobry, niekonserwowany  zawiera powiększony plan powiatów miejskich 
zagłębia węglowego 
   
188  POLSKA WSPÓŁCZESNA Polska przed 1939 r.  bd  bd  polski  21 x 22 1 : 5 000 000
  mapa państwa  zły, wymaga konserwacji  zawiera granice państwa i granice nieustalone 
   
189  ZBRODNIE HITLEROWSKIE NA ZIEMIACH POLSKI W LATACH 1939‐45  Polska   1962  bd
  polski, rosyjski, francuski, angielski, niemiecki  51 x 59 1 : 1 500 000   mapa państwa  dobry, 
niekonserwowana  zaznaczono: obozy koncentracyjne, obozy zagłady, filie obozów 
koncentracyjnych, miejsca kaźni i masowych egzekucji, zbrodnie dokonane na jeńcach wojennych, 
obozy pracy, całkowite i częściowe zniszczenie miejscowośi i wymordowanie mieszkańców, granice GG, 
73 egzemplarze  
 
190  WOJEWÓDZTWO ŁOMŻYŃSKIE Województwo Łomżyńskie  1990  bd  polski  69 x 86
  1 : 200 000  mapa województwa  dobry, niekonserwowana  bd 
   
191  MAPA WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO W DOBIE SEJMU CZTEROLETNIEGO 1788‐ 1792
  Województwo Krakowskie  1929  bd  polski  95 x 75 1 : 200 000  mapa 
województwa  dobry, niekonserwowana  zawiera plan miasta Krakowa i okolic w dobie sejmu 
czteroletniego, 1 : 10 800 nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1929   
 
192  KARTE NR 13 SACHSEN‐ SCHLESIEN  Dolny Śląsk  bd  bd  niemiecki  44 x 43
  1 : 47 000  mapa regionu  dobry, po konserwacji  mapa obejmuje region pomiędzy: 

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

http://collections.ushmm.org



 

23 

 

Cottbus (Chociebuż), Bautzer, Zittau (Żytawa), Waldenberg (Wałbrzych), Schweidnitz (Świdnica)Glogau 
(Głogów), Guben (Gubin) i Grünbeg (Zielona Góra)   
 
 
193  SUDETENLAND, PROTEKTORAT BÖHMEN UND MÄHREN, SLOWAKEI, KARPATEN= UKRAINE
  Sudetenland, Protektorat Czech i Moraw, Słowacja i Karpaty  bd  bd  niemiecki
  63 x 100  1 : 1 000 000  mapa państwa  dobry, niekonserwowana  załaczona 
okadka, 
zawiera szczegółowe plany: 
Północno‐ Zachodnie Czechy, 
Praga i okolice, 
Brno i okolice, 
Bratysława i okolice, 
zagłębie węglowe na Śląsku Cieszyńskim (Ostrawa  i Karwina). 
   
194  KLEINE VERKEHRSKARTE DES GROSSDEUTSCHEN REICHES  Wielka Rzesza  1942  bd
  niemiecki  94 x 66 1 : 2 000 000  mapa państwa  bardzo zły, wymaga konserwacji
  Rzesza w 1942 r. i Generalne Gubernatorstwo 
   
195  DIE FÜHRUNGSLOSE AUSWANDERUNG DEUTSCHER BEUERN UND BÜRGER NACH DEM OSTEN 
UND DIE PLANVOLLE UMSIEDLUNG INS GROSSDEUTSCHE VOLKSREICH ADOLF HITLERS  Niemcy 1941
  bd  niemiecki  40 x 55,5  bd  mapa państwa  dobry, po konserwacji
  Emigracja niemieckich chłopów i mieszczan na wschód i plan owe osiedlenie ich na dzisiejszym 
Dolnym Śląsku.  
 
196  DIE BRITISCHEN INSELN VON WILHELM DEN EROBERER BIS ZUM REGIERUNGS‐ ANTRITTE DES 
HAUSES TUDOR. 
1066 bis 1485   Wielka Brytania bd  bd  niemiecki    bd  mapa państwa  dobry, 
niekonserwowana  mapa Wysp Brytyjskich od czasów Wilhelma Zdobywcy do nastania dynastii 
Tudorów, 1066‐ 1485, zawiera szczegółowy plan Londynu, biegu Tamizy i bitwy pod Bannockburn, 
1314, 
na odwrocie 3 pieczątki "Icek Tiszler, introligator z Koprzownicy (Koprzywnicy ?)", 
podarował p. Eugeniusz Janczarski, 11.08.1992 e. 
   
197  BEZ TYTUŁU PALESTYNA  Palestyna  bd  bd  polski  100 x 136  bd
  mapa państwa  bardzo zły, wymaga konserwacji  mapa malowana ręcznie   
 
198  AMERICAN JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE FÜRSORGEORGANISATIONEN IM 
GENERALGOUVERNEMENT  Generalne Gubernatorstwo  05.1940  bd  niemiecki
  51,5 x 65  bd  mapa państwa  dobry  faksymile 
3 egzemplarze   
 
199  PLAN MIASTA BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska  bd  bd  polski  46,5 x 40,5  1 : 12 
500  plan miasta  dobry, po konserwacji  zaznaczone getto, plac zbiórki Żydów do wysiedlenia, 
cmentarz żydowski i plac straceń Żydów z obozu pracy 17.12.1942 r.   
200  EMEK ISRAEL  Izrael  bd  bd  hebrajski  61 x 43 1 : 100 000  mapa państwa
  dobry, niekonserwowana  mapa terenu pomiędzy Hajfą, Tyberiadą i Bet Szean.   
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201  SIEĆ KOMUNIKACYJNA ŚLĄSKA DOLNEGO  Polska, Śląsk  bd  bd  polski  28 x 31
  bd  mapa regionu  dobry, niekonserwowana  bd   
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