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Korespondencja, wykazy dokumentów, odpisy akt procesowych,  akta personalne, protokoły 
posiedzeń, ekspertyzy, oraz materiały zgromadzone w toku prac Głównej Komisji takie jak: wykazy 
imienne funkcjonariuszy niemieckich, materiały dotyczące odnalezienia na terenie Birkenau w 1961 
notatek członków Sonderkommando (w tym zdjęcia), autorskie opracowania Stanisława Płaskiego, 
Janusza Gumkowksiego, Szymona Datnera, Tadeusza Kułakowskiego, Leszczyńskiego,  Mieczysława 
Romana, Huberta Jana Urbasika, Leona Popławskiego, Stanisława Krośnickiego, zestawienie zarządzeń 
władz GG oraz skorowidz rzeczowy do Dziennika Urzędowego GG, wyciągi z „Dziennika Hansa Franka”, 
materiały w sprawie zbrodni niemieckich popełnionych na terenie powiatu Łuków, w woj. lubelskim, 
rzeszowskim i na terenie Wielkopolski, materiały w sprawie zbrodni Wehrmahtu popełnionych we 
wrześniu 1939 roku, ankiety pt. „Egzekucje i miejsca straceń”, „Rejestracja ofiar terroru niemieckiego”, 
„Rejestracja przestępców wojennych”, straty wśród nauczycieli, wycinki prasowe, materiały 
dochodzeniowe w sprawie Jacoba Sporrenberga, likwidacji getta warszawskiego, zbrodni 
popełnionych w czasie powstania warszawskiego, w obozie przejściowym w Działdowie, losów 
studentów polskich aresztowania w 1941 roku, we Lwowie, odpisy protokołów przesłuchania 
świadków Szlamy Dragona, Henryka Taubera i Altera Feinsiblera (Stanisława Jankowskiego) byłych 
członków „Sonderkommando” w KL Birkenau, śledztwa oraz relacje naocznych świadków dotyczące 
obozów zagłady iobozów koncentracyjnych na terenie Polski, akta w sprawie masowych grobów 
odkrytych na terenie b. obozu jeńców wojennych  w Żagoniu, dokumenty dotyczące eksperymentów 
medycznych przeprowadzanych w obozach koncentracyjnych, dokumenty dotyczące losu zbioru 
szkieletów w Instytucie Anatomicznym w Strassburgu, działającym pod egidą stowarzyszenia 
„Ahnenerbe”, obozy pracy dla Żydów (Stalowa Wola i Rzeszów), lista strat kultury polskiej z lat 1939-
1945, akta w sprawie Mikołaja Dońcowa, komendanta Policji Pomocnicze (Hilfspolizei) w Baryczy k. 
Końskich, Muzeum Stutthof 1962-64, ekshumacja zwłok na terenie KL Gross-Rosen, zabezpieczenie i 
ochrona terenu byłego obozu zagłady w Treblince 1945 r. 
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2 Statut, korespondencja n.t. zmiany statutu, 1945-1956, k. 44, Miejscowości: 
Warszawa 

6 Regulamin i projekt organizacji Biura Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich, 
sprawozdania z konferencji delegatów wojewódzkich Komisji, projekt ankiety dla 
byłych więźniów politycznych, 1945, k. 60, Miejscowości: Warszawa 

41 Teczki ‘’X”-ów. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/41 

81 Korespondencja manipulacyjna z lat 1953-1959 ws. Przekazania akt sądowych nr 
577/pr dotyczących Ottona Bussinga, podejrzanego o przestępstwa wojenne. 
1953-1959 
stara sygnatura: 162/81 

101 Wykaz dokumentów dotyczących dr Edmunda Schwenka wypożyczonych ze zbiorów 
Głównej Komisji przez kpt. Achta do procesu w Norynberdze. 
19447 
stara sygnatura: 162/101 

102 Odpisy dokumentów dotyczących spraw Bühlera, Stroopa, Sporrenberga, Geibla i 
innych. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/102 

105 Korespondencja dotycząca dokumentów. 
1951-1955 
stara sygnatura: 162/105 

117 Korespondencja urzędowa dot. ww. filmów oraz zdjęć, 1947, k. 24, Miejscowości: 
Poznań, Warszawa, Katowice, Wrocław, Szprotawa 

118 Pamiętniki z getta łódzkiego. Notatki i protokoły w związku z pokrewieństwami. 
1961-1962 
stara sygnatura: 162/118 

136 Sprawozdanie z działalności na rok 1945. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/136 

137 Sprawozdania za lata 1945-1956. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/137 

140 Sprawozdanie z działalności oddziałów GKBZNwP za 1945 rok. 
1945 
stara sygnatura: 162/145 

141 Sprawozdania Okręgowych Komisji BZH w Polsce, rok 1945-46 i 1947-48. Powiaty w 
obrębie woj. Warszawskiego. Wytyczne do pracy dla podkomisji, 1945-1948, k. 226, 
Miejscowości: Warszawa, Kraków, Oświęcim, Bydgoszcz, Łódź, i in. 

141A Sprawozdania okresowe: kwartalne i miesięczne, 1946-1948, k. 264, Miejscowości: 
Berlin 

154 Praca dr. Stanisława Płaskiego pt. ‘’Zbrodnie hitlerowskie w szpitalu i przytułkach 
warszawskich w sierpniu i wrześniu 1944 roku” – opracowanie redakcyjne. 
1951 
stara sygnatura: 162/154 

155 Materiały przeznaczone do opracowania biografii ww. do VII t. biuletynu GKBZHwP - 
"Pamiętnik Hoessa”, 1951, k. 321, Miejscowości: Oświęcim 

162 Materiały informacyjne, notatki i korespondencja z l. 1960-1961 opublikowane przez 
GKBZHwP. Korespondencja ws. udostępnienia ww. mat. władzom izraelskim, 1960-
1961, k. 50, Miejscowości: Warszawa, Tel-Aviv 
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165 Praca Janusza Gumkowskiego pt. ‘’Zbrodnie hitlerowskie w Polsce” – rękopis. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/165 

167 Praca Sz. Datnera i K. Leszczyńskiego pt. ‘’Zbrodnie sił zbrojnych okupanta 
hitlerowskiego w Warszawie w okresie powstania 1944 roku w dokumentach” – 
opracowanie autorskie. 
1959 
stara sygnatura: 162/167 

167A Praca Sz. Datnera i K. Leszczyńskiego pt. ‘’Zbrodnie sił zbrojnych okupanta 
hitlerowskiego w Warszawie w okresie powstania 1944 roku w dokumentach” – 
opracowanie autorskie. 
1959 
stara sygnatura: 162/167 

162 Praca Sz. Datnera i K. Leszczyńskiego pt. ‘’Zbrodnie sił zbrojnych okupanta 
hitlerowskiego w Warszawie w okresie powstania 1944 roku w dokumentach” – 
opracowanie autorskie. 
1959 
stara sygnatura: 162/167 

231 Akta personalne pracownika GKBZHwP Stanisława Bukowskiego. 
1948 
stara sygnatura: 162/231 

288 Korespondencja dot. osób cywilnych, byłych pracowników misji dyplomatycznych, 
wojskowych i inn., 1947-1951, k. 238, Miejscowości: Warszawa 

305 Odpisy dokumentów z 1939 roku dot. Zorganizowania placówki wywiadu SS na 
terenie Polski oraz przygotowań grup operacyjnych SD do wkroczenia na teren 
Polski. 
1946 
stara sygnatura: 162/305 

310 Wyciąg z ‘’Dziennika Hansa Franka” (polskie tłumaczenie). Fragmenty dot. Poglądów 
Generalnego Gubernatora na „zasadę wodzostwa”. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/310 

315 Zestawienia zarządzeń wydawanych w latach 1939-1943 przez władze GG i 
publikowanych w formie plakatów. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/315 

316 Odpisy instrukcji wydawanych w 1940 roku przez Urząd Generalnego 
Gubernatorstwa o doraźnej pomocy lekarskiej i materialnej dla b. polskich żołnierzy 
– inwalidów, uczestników kampanii wrześniowej. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/316 

317 Skorowidz do Dziennika Urzędowego GG. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/317 

321 Odpisy ‘’Dziennika Hansa Franka” i innych dokumentów dot. Sytuacji politycznej i 
gospodarczej Generalnego Gubernatorstwa. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/321 

334 Wyciągi z akt sprawy i stenogramu przeciwko Ludwikowi Fischerowi, Gubernatorowi 
Dystryktu Warszawskiego i innym osobom. 
b.d. 
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stara sygnatura: 162/334 
358 Akta dochodzeniowe ws. Represji wobec ludności polskiej stosowanych w pow. 

Błonie-Sochaczew przez Kreishauptamanna Hansa Schue. 
1946 
stara sygnatura: 162/358 

360 Lista imienna z podziałem na poszczególne Kommanda, 1941, k. 31, Miejscowości: 
Warszawa, Lwów, Sokal, Tarnopol i inn. 

363 Wykaz imienny niemieckich funkcjonariuszy zarządu getta w Łodzi, sporządzony na 
podstawie dokumentów z Archiwum Centralnej Komisji Historycznej. 
1946 
stara sygnatura: 162/363 

366 Odpisy dokumentów personalnych ws. Odilo Globocnika, Gruppenführera SS, 
Dowódcy SS i Policji w Lublinie (Dystrykcie Lubelskim) 
b.d. 
stara sygnatura: 162/366 

368 Odpisy dokumentów personalnych ws. Ludwiga Hahna, Standarthührera SS, 
Komandanta Sipo i SD w Warszawie. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/368 

370 Odpisy dokumentów personalnych z lat 1938-1944 ws. Dr Hermana Krumey`a – 
Obersturmbannführera SS, szefa UWZ w Łodzi. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/370 

371 Odpisy akt personalnych z lat 1943-1944 ws. Heinza Reinfartha. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/371 

376 Notatki do referatu dla naczelnego dowódcy wojsk niemieckich w  Spale o sytuacji 
militarnej i politycznej w GG w 1940 roku i o stosunku ludności polskiej do okupacji. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/376 

377 Odpisy dokumentów z 1943 r. dotyczące interwencji Komendanta Obwodu 
Wojskowego w GG w sprawie rozstrzeliwań bez wyroku sądowego. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/377 

378 Wyciągi z ‘’Dziennika Hansa Franka” dot. Działalności ‘’Institut für deutsche 
Ostarbeit” spraw bezpieczeństwa, akcji służb bezpieczeństwa, stosunków z 
Kościołem i spraw ukraińskich. 
1953 
stara sygnatura: 162/378 

380 Protokoły przesłuchania świadków, sprawozdania z ekshumacji i inne dowody, 1945, 
k. 136, Miejscowości: Warszawa, Nowy Dwór Maz. 

381 Protokoły przesłuchania świadków i doniesienia nadesłane przez Okręgową Komisję 
BZN w Warszawie, 1945, k. 22, Miejscowości: Warszawa 

399 Materiały ws. Zbrodni niemieckich popełnionych na terenie Podlasia (pow. Łuków). 
1945 
stara sygnatura: 162/399 

401 Protokoły przesłuchania świadków i doniesienia nadesłane miejscowości w pow. 
Siedleckim, 1945, k. 56, Miejscowości: Siedlce 

403 Wykaz osób zabitych lub pozbawionych zdatności do pracy w czasie działań 
wojennych - listy imienne, 1945, k. 10, Miejscowości: Węgrów 

404 Zbrodnie niemieckie w województwie lubelskim. 
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1945 
stara sygnatura: 162/404 

405 Protokoły przesłuchania świadków, doniesienia i inne dowody nadesłane przez 
Okręgową Komisję BZN w Lublinie w tym spis obozów na terenie woj. Lubelskiego z 
podziałem ze wzgl. na rodzaj obozu. Ewidencja grobów masowych, 1945, k. 471, 
Miejscowości: Lublin, Biłgoraj, Chełm, Włodawa, Hrubieszów, Kraśnik, Zamość,  

406 Protokoły przesłuchania świadków, doniesienia i inne dowody nadesłane przez 
Okręgową Komisję BZN w Lublinie. Opisy obozów, 1946, k. 209, Miejscowości: 
Lublin, Krasnystaw, Majdanek, Chełm i in. 

407 Zbrodnie niemieckie w województwie lubelskim - protokoły przesłuchania świadków 
i inne dowody nadesłane przez Okręgową Komisję BZN w Lublinie. 
1945 
stara sygnatura: 162/407 

408 Protokoły przesłuchania świadków, doniesienia i inne dowody nadesłane przez 
Okręgową Komisję BZN w Lublinie, 1947, k. 162, Miejscowości: Lublin 

409 Protokoły przesłuchania świadków, doniesienia, dowody rzeczowe i inne dowody 
nadesłane przez Okręgową Komisję BZN w Lublinie. Wykaz poszukiwanych 
przestępców wojennych - lista imienna, 1946-1947, k. 141, Miejscowości: Lublin 
 

410 Sprawozdania Okręgowej Komisji BZN w Lublinie z prowadzonyej akcji zbierania 
danych i materiałów. Prot. Oględzin grobów masowych, 1945-1946, k. 42, 
Miejscowości: Lublin 

411 Protokoły przesłuchania świadków, doniesienia i inne dowody nadesłane przez 
Okręgową Komisję BZN w Rzeszowie, 1945, k. 41, Miejscowości: Rzeszów 

412 Protokoły przesłuchania świadków, doniesienia i inne dowody nadesłane przez 
Okręgową Komisję BZN w Rzeszowie. Zbiorowe egzekucje cywili, 1946, k. 113, 
Miejscowości: Rzeszów, Tarnów 

413 Zbrodnie niemieckie w województwie rzeszowskim – protokoły przesłuchania 
świadków i inne dowody nadesłane przez Okręgową Komisję BZN w Rzeszowie 
1945 
stara sygnatura: 162/413 

416 Protokoły przesłuchania świadków, doniesienia i inne dowody nadesłane przez 
Okręgową Komisję BZN we Wrocławiu. Rysunki byłego więźnia, fotografie więźniów, 
gestapowców. Skany gazet, 1945-1947, k. 114, Miejscowości: Wrocław 

417 Zbrodnie niemieckie na terenie Wielkopolski – materiały nadesłane przez OKBZN w 
Poznaniu. 
1945-1947 
stara sygnatura: 162/417 

419 Ankieta ‘’Egzekucje i miejsca straceń’’ – woj. białostockie. 
1946 
stara sygnatura: 162/419 

421  Ankieta ‘’Egzekucje i miejsca straceń’’ – woj. krakowskie. 
1945 
stara sygnatura: 162/421 

424 Ankieta ‘’Egzekucje i miejsca straceń’’ – woj. pomorskie. 
1945 
stara sygnatura: 162/424 

425 Ankieta ‘’Egzekucje i miejsca straceń’’ – woj. poznańskie. 
1945 
stara sygnatura: 162/425 
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426 Materiały i korespondencja sprawozdawcza dot. wykonania czynności związanych ze 
zbieraniem mat. dowodowych w tym rekwizycja klisz w zakładach fotograficznych, 
zeznania świadków, 1945, k. 186, Miejscowości: Rzeszów 

427 Materiały i korespondencja sprawozdawcza dot. wykonania czynności związanych ze 
zbieraniem mat. dowodowych w tym rekwizycja klisz w zakładach fotograficznych, 
zeznania świadków. Wykaz obozów na terenia woj. 1945, k. 185, Miejscowości: 
Będzin, Bielsko, Bytom 

428 Ankieta ‘’Egzekucje i miejsca straceń’’ – woj. warszawskie. 
1945 
stara sygnatura: 162/428 

429 Materiały i korespondencja sprawozdawcza dot. wykonania czynności związanych ze 
zbieraniem mat. dowodowych w tym rekwizycja klisz w zakładach fotograficznych, 
zeznania świadków. Wykaz obozów na terenia woj., 1946, k. 191, Miejscowości: 
Wrocław 

434 Ankiety, 1945-1946, k. 95, Miejscowości: Radom, Kielce, Częstochowa 
435 Powiaty: Błonie, Garwolin, Grójec, Łowicz, Mińsk, Ostrów, Radzymin, Siedlce, 

Sokołów, Węgrów, 1945-1946, k. 189 
438/1 Sporządzone na podst akt i dokumentów znajdujących się w posiadani GKBZNwP, 

1945-1946, t. 34, Miejscowości: Lublin, Chełm, Hrubieszów, Krasnystaw, Wojsławice 
450 Opracowanie statystyczne dot. liczby ofiar wg. województw i okręgów z rozbiciem 

na lata i miesiące i ilość ofiar, 1939-1945, k. 18 
452 Opracowanie statystyczne dot. egzekucji w których brak pełnych danych, 1939-1945, 

k. 35 
458 Opracowanie statystyczne dot. liczby ofiar na terenie województwa bydgoskiego wg. 

okręgów i z rozbiciem na lata i miesiące i ilość ofiar, 1939-1945, k. 55 

466 Ankieta GKBZNwP ‘’Rejestracja ofiar terroru niemieckiego” – straty wśród 
nauczycieli szkół powszechnych. 
1946 
stara sygnatura: 162/466 

467 Odpisy korespondencji ws. strat w szeregach nauczycieli i zniszczenia szkolnictwa 
polskiego w okresie okupacji niemieckiej. 
1946 
stara sygnatura: 162/467 

468/1 Ankieta GKBZNwP ‘’Rejestracja ofiar terroru niemieckiego”. 
1946 
stara sygnatura: 162/468 

468/2 Ankieta GKBZNwP ‘’Rejestracja ofiar terroru niemieckiego”. 
1946 
stara sygnatura: 162/466 

470 Wykazy zamordowanych i przesladowanych funkcjonariuszy wymiaru 
sprawiedliwości z okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Listy imienne, 1946, k. 
59 

481 Akta dochodzenia prowadzone przez Prokuraturę Specjalnego Sądu Karnego w 
Krakowie ws. strat wojennych w sądownictwie polskim. 
1946 
 stara sygnatura: 162/481 

483 Wykazy zamordowanych i przesladowanych lekarzy i pracowników z wyższym 
wykształceniem. Ankiety imienne, 1946, k. 464 

492 Wykazy zamordowanych i przesladowanych lekarzy weterynarii. Ankiety imienne, 
1946-1947, k. 394 
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506 Korespondencja dotycząca przygotowania ankiety o stratach personalnych wśród 
inteligencji oraz wytyczne w sprawie opracowywania zebranych materiałów, 1946, k. 
10 

507 Korespondencja dotycząca  nadsyłania do Głównej Komisji wypełnionych 
kwestionariuszy ankietowych. Wypełnione ankiety, 1946-1948, k. 180, 
Miejscowości: Lublin, Toruń, Łódź, Poznań, Katowice, Warszawa 

508 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Andrychowie, protokoły 
przesłuchania świadków, listy nazwisk, 1946, k. 26, Miejscowości: Andrychów 

509 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Bełchatowie, protokoły 
przesłuchania świadków, listy nazwisk, 1946, k. 244, Miejscowości: Bełchatów 

510 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Bochni, protokoły przesłuchania 
świadków, lista nazwisk ze zdjęciami, 1946, k. 11, Miejscowości: Bochnia 

511 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Bojanowie, protokoły 
przesłuchania świadków, lista nazwisk, 1946, k. 23, Miejscowości: Bojanów 

512 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Dąbrowie Górniczej, protokoły 
przesłuchania świadków, lista nazwisk, 1946, k. 27, Miejscowości: Dąbrowa Górnicza 

513 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Gdyni, protokoły przesłuchania 
świadków, lista nazwisk, 1946, k. 10, Miejscowości: Gdynia 

514 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Grodzisku Wielkopolskim, 
protokoły przesłuchania świadków, lista nazwisk, 1946, k. 11, Miejscowości: Grodzisk 
Wielkopolski 

515 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Kościerzynie, protokoły 
przesłuchania świadków, lista nazwisk, 1946, k. 21, Miejscowości: Kościerzyna 

516 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Kozienicach, protokoły 
przesłuchania świadków, lista nazwisk, 1946, k. 9, Miejscowości: Kozienice 

517 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Koźminie, protokoły 
przesłuchania świadków, lista nazwisk, 1946, k. 99, Miejscowości: Koźmin 

518 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Lipnie, protokoły przesłuchania 
świadków, lista nazwisk, 1946, k. 72, Miejscowości: Lipno 

519 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Niepołomicach, protokoły 
przesłuchania świadków, lista nazwisk ze zdjęciami, 1946, k. 12, Miejscowości: 
Niepołomice 

520 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Odolanowie, protokoły 
przesłuchania świadków, lista nazwisk, 1946, k. 52, Miejscowości: Odolanów 

521 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Ostrzeszowie, protokoły 
przesłuchania świadków, lista nazwisk, 1946, k. 15, Miejscowości: Ostrzeszów 

522 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Radomsku, protokoły 
przesłuchania świadków, lista nazwisk, 1946, k. 9, Miejscowości: Radomsko 

523 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Skarszewach, protokoły 
przesłuchania świadków, lista nazwisk, 1946, k. 35, Miejscowości: Skarszewy 

524 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Skarżysko, protokoły 
przesłuchania świadków, lista nazwisk, 1946, k. 12, Miejscowości: Skarżysko 

525 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Szczekocinach, protokoły 
przesłuchania świadków, lista nazwisk, 1946, k. 42, Miejscowości: Szczekociny 

526 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Szubinie, protokoły przesłuchania 
świadków, lista nazwisk, 1946, k. 24, Miejscowości: Szubin 

527 Ankieta GKBZNwP ‘’Rejestracja przestępców wojennych” – materiał dowodowy 
zebrany przez Sąd Grodzki w Tczewie. 
1946- 1947 
stara sygnatura: 162/527 
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528 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Wejherowie, protokoły 
przesłuchania świadków, lista nazwisk, 1946, k. 74, Miejscowości: Wejherowo 

529 Materiały dowodowe zebrane przez Sąd Grodzki w Przasnyszu, protokoły 
przesłuchania świadków, lista nazwisk, 1946, 23, Miejscowości: Przasnysz 

530 Materiały dowodowe zebrane przez Zarząd Gminy w Legionowie, protokoły 
przesłuchania świadków, lista nazwisk, 1946, k. 11, Miejscowości: Legionowo 

531 Karty rejestracyjne poszukiwanych przestępców wojennych sporządzone przez 
Główną i Okręgowe Komisja BZN, 1946, k. 9 

532 Doniesienia, protokoły przesłuchania świadków, korespondencja. Listy w porządku 
alfabetycznym od A do L, 1946-1948, k. 319 

533 Doniesienia, protokoły przesłuchania świadków, korespondencja. Listy w porządku 
alfabetycznym od L do Z, 1946-1948, k. 381 

534 Doniesienia, protokoły przesłuchania świadków, korespondencja. Listy w porządku 
alfabetycznym od L do Z, 1946-1947, k. 284 

536 Korespondencja ze specjalnymi sądami karnymi w sprawie wszczynania postępowań 
karnych, protokoły przesłuchania świadków, 1946-1947, k. 41 

539 Ankieta GKBZHwP ws. wyroków wydawanych przez niemieckie sądy karne na 
okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1945. 
1960 
stara sygnatura: 162/539 

546 Relacje dotyczące zbrodni hitlerowskich oraz korespondencja GKBZHwP ze 
świadkami martyrologii w sprawie złożenia zeznań, 1964, k. 9 

547 Dotyczy województw białostockiego, olsztyńskiego i warszawskiego, 1964, k. 37 
548 Dotyczy województwa śląsko-dąbrowskiego, 1964?, k. 57 
553 Wykonane dla Instytutu Zachodniego w Poznaniu, 1951-1952, k. 81 
554 Artykuł Józefa Skarzyńskiego pt. "Nieznane kulisy zbrodni wawerskiej", 1955, k. 14 
555 Praca mgr Janiny Skoczyńsiej pt. "Eksterminacja umysłowo chorych", 1956, k. 15 
556 Materiały robocze do pracy dr Tadeusza Kułakowskiego pt. "Kościół katolicki pod 

okupacją niemiecką", 1956-1958, k. 29 
557 Odpisy i oryginały dokumentów dotyczących spraw kościelnych i wyznaniowych, 

1939-1945, k. 175 
558 Dane o stratach wojennych duchowieństwa polskiego, świeckiego i zakonnego, 

1939-1945, k. 309 
559 Opracowanie autorskie, opinie recenzentów, 1939-1945, k. 94 
560 Materiały robocze do pracy dr Tadeusza Kułakowskiego pt. "Kobieta polska w oczach 

hitlerowców" i "Polka w oczach hitlerowców", 1939-1945, k. 23 
565 Praca dr Tadeusza Kułakowskiego pt. "Prowokacja gliwicka", k. 11 
566 Praca dr Tadeusza Kułakowskiego pt. ‘’Faszyzm – zagładą narodów”. 

b.d. 
stara sygnatura: 162/566 

567 Praca dr Tadeusza Kułakowskiego pt. ‘’Nie wolno zapomnieć”. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/567 

568 Praca dr Tadeusza Kułakowskiego pt. ‘’Naiwność czy zdrada”. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/568 

571 Praca dr Tadeusza Kułakowskiego pt. "Zbrodnie hitlerowskie", k. 18 
573 Wspomnienia Alfreda Bluma pt. "Moje przeżycia w czasie okupacji hitlerowskiej 

1939-1945", 1964, k. 22 
574 Materiały z narady historyków poświęconej historii najnowszej Polski, 1956, k. 30 
580 Wycinki prasowe z notatkami o niemieckich zbrodniach wojennych, 1946, k. 11 
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596 Akta dochodzenia w sprawie R. Hildebrandta, 1948, k. 34 

597 Odpisy dokumentów stanowiących relacje o wypadkach w czasie tzw. "Krwawej 
niedzieli" 3 września 1939 r. w Bydgoszczy i represji Selbstschutz wobec polskiej 
ludności miasta. Korespondencja, 1947-1959, k. 184, Miejscowości: Bydgoszcz 

598 Protokoły przesłuchania świadków, odpisy i fotokopie dokumentów, korespondencja 
merytoryczna i manipulacyjna przeciwko gestapowcom bydgoskim, 1946-1947, k. 
151, Miejscowości: Bydgoszcz 

599 Protokoły przesłuchania świadków, odpisy i fotokopie dokumentów, korespondencja 
merytoryczna i manipulacyjna, 1948, k. 101, Miejscowości: Bydgoszcz 

601 Protokoły przesłuchania świadków, odpisy i fotokopie dokumentów, korespondencja 
merytoryczna i manipulacyjna, 1951, k. 86, Miejscowości: Bydgoszcz 

602 Protokoły przesłuchania świadków, odpisy i fotokopie dokumentów, oględziny 
dokumentów, korespondencja merytoryczna i manipulacyjna, 1952, k. 460, 
Miejscowości: Poznań, Górny Śląsk, Pomorze, Wielkopolska 

603 Protokoły przesłuchania świadków, odpisy i fotokopie dokumentów, oględziny 
dokumentów, korespondencja merytoryczna i manipulacyjna, 1953, k. 478, 
Miejscowości: Poznań, Górny Śląsk, Pomorze, Wielkopolska 

605 Protokoły przesłuchania świadków, 1946, k. 12, Miejscowości: Poznań, Ryczywół 
606 Wyciągi z postanowień konwencji międzynarodowych (haskiej i genewskiej) 

dotyczących praw i zwyczajów wojennych w tłumaczeniu na jęz. Polski, 1927, k. 13 
607 Materiały dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii 

wrześniowej. Wyciągi z książek niemieckich oraz ulotki propagandowe w oryginale i 
tłumaczeniu na język polski, określające obowiązki żołnierzy niemieckich na polu 
walki i stosunek do jeńców wojennych i ludności cywilnej na okupowanych 
obszarach polskich. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/607 

608 Akta dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii 
wrześniowej. Odpisy dokumentów niemieckich w tłumaczeniu na język polski 
dotyczące przygotowań do ataku na Polskę. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/608 

609 Wycinki prasowe (polskie), 1948, k. 9 
610 Materiały w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii wrześniowej. Od B 

wojsk lądowych niemieckich sił zbrojnych, przeznaczonych do uderzenia na Polskę 
wg stanu z dnia 1 września 1939 roku. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/610 

611 Akta dochodzenia w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii wrześniowej. 
Materiały opracowane i dostarczane przez Biuro Historyczne WP dotyczące składu 
organizacyjnego Grupy Armii ‘’Południe”, jaj szlaku bojowego, miejsc bitew i 
popełnionych zbrodni. 
1949 
stara sygnatura: 162/611 

612 Materiały informacyjne dotyczące zbrodni hitlerowskich popełnionych w Polsce w 
czasie kampanii wrześniowej 1939 roku, dokumenty zebrane i przekazane do 
Głównej Komisji przez Biuro Historyczne Wojska Polskiego. 
1949 
stara sygnatura: 162/612 
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613 Materiały dochodzeniowe w sprawie Wehrmachtu w czasie kampanii wrześniowej. 
Zestawienia i odpisy rozkazów, rozporządzeń i zarządzeń niemieckich władz 
wojskowych i cywilnych, wydanych we wrześniu i październiku 1939 r. na 
okupowanych polskich obszarach. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/613 

614 Ulotki (w tłumaczeniu na jęz. polski), 1958, k. 8 
616 Materiały w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii wrześniowej. Odpisy 

dokumentów, protokoły przesłuchania świadków, relacje i informacje dotyczące 
podstępnej napaści w dniu 1 września 1939 r. na węzeł kolejowy w Tczewie i 
wymordowania polskich urzędników celnych na stacji kolejowej Szymankowo. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/616 

617 Odpisy dokumentów i fragmenty książek niemieckich w tłumaczeniu na język polski 
dotyczących zamierzonej akcji przyłączenia Gdańska do Rzeszy i udziału w walkach o 
wybrzeże pancernika "Szlezwig-Holsteyn", 1956-1957, k. 25, Miejscowości: Gdańsk 

618 Akta dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu popełnionych w czasie 
kampanii wrześniowej. Materiały dotyczące walk w wybrzeże, Westerplatte, Hel i 
Pocztę Polską w Gdańsku. 
1939-1958 
stara sygnatura: 162/618 

619 Akta dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii 
wrześniowej. Materiały zebrane przez Komendę NO w Kaliszu dotyczące 
zamordowania w dniu 2 września 1939 r. w Wieruszowie 20 Żydów przez żołnierzy 
niemieckich. 
1949 
stara sygnatura: 162/619 

620 Odpis, sporządzonego przez Sąd Grodzki w Wieliczce protokołu przesłuchania 
świadka w sprawie rozstrzelania Żydów we wrześniu 1939 r. 
1949 
stara sygnatura: 162/610 

621 Materiały w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii wrześniowej w 1939 r. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/621 

622 Materiały dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii 
wrześniowej. Protokół przesłuchania świadka (kopia) dotycząca zamordowania 
polskiego wieśniaka przez żołnierzy niemieckich w kampanii wrześniowej 1939 r. 
1947 
stara sygnatura: 162/622 

623 Materiały dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii 
wrześniowej. Protokoły ekshumacji sporządzone w 1940 r. przy ekshumacji z grobu 
masowego we wsi Majdan Wielki zwłok żołnierzy polskich pomordowanych w czasie 
kampanii wrześniowej 1939 r. kopia protokołu przesłuchania świadka, szkice i 
zdjęcia terenu, wykaz imienny pomordowanych, notatki, korespondencja. 
1949 
stara sygnatura: 162/623 

624 Materiały dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii 
wrześniowej. Odpisy protokołów, sporządzonych w 1940 r. przy ekshumacji z grobu 
masowego we wsi Majdan Wielki pow. tomaszowsko-lubelskiego zwłok żołnierzy 
polskich, pomordowanych w kampanii wrześniowej 1939 r. 
1949 
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stara sygnatura: 162/624 
625 Materiały dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii 

wrześniowej. Protokoły przesłuchania świadków polskich (kopia) sporządzona w 
obecności prokuratora brytyjskiego Elvyn Jones`a przez członka Głównej Komisji BZN 
w Polsce, sędziego Jana Sehna dotyczące zbrodni popełnionej przez niemieckie siły 
zbrojne na polskich jeńcach wojennych we wsi Majdan Wielki w kampanii 
wrześniowej w 1939 roku. 
1949 
stara sygnatura: 162/625 

626 Materiały dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii 
wrześniowej. Protokoły przesłuchania świadków polskich (kopie), sporządzone w 
obecności prokuratora brytyjskiego Elvyn Jones`a przez członka Głównej Komisji BZN 
w Polsce, sędziego Jana Sehna dotyczące zbrodni popełnionej przez niemieckie siły 
zbrojne na polskich jeńcach wojennych we wsi Majdan Wielki w kampanii 
wrześniowej w 1939 roku. 
1949 
stara sygnatura: 162/626 

627 Akta dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii 
wrześniowej Szkica sytuacyjna obrazujące koncentrację miejsc zbrodni popełnionych 
przez Wehrmachtu w kampanii wrześniowej w 1939 roku. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/637 

628 Akta dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii 
wrześniowe. Zestawienia opisowe, popełnione przez jednostki wchodzące w skład 
Grupy Armii, ‘’Południe” w kampanii wrześniowej 1939 r. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/628 

630 Materiały dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii 
wrześniowej. Protokół przesłuchania świadka b. dowódcy armii „Łódź” i twierdzy 
Modlin gen. Wiktora Thommé dotyczący niedotrzymania przez dowództwo 
niemieckie warunków umowy kapitulacyjnej wobec polskiej załogi Modlina. 
1949 
stara sygnatura: 162/630 

636 Materiały dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii 
wrześniowej. Protokoły przesłuchania świadków i dowody rzeczowe dotyczące 
aresztowania i skazywania na śmierć Polaków przez wkraczającą w 1939 r. na Górny 
Śląsk armię niemiecką. 
1949 
stara sygnatura: 162/636 

637 Materiały dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii 
wrześniowej. Kopia brytyjskiego aktu oskarżenia p-ko b. szefowi Grup Armii 
„Południe” w kampanii wrześniowej feldmarszałkowi Fritzowi Erichowi v. Manstein, 
oskarżonemu o popełnienia zbrodni wojennych. 
1949 
stara sygnatura: 162/367 

638 Materiały dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii 
wrześniowej. Korespondencja merytoryczna i manipulacyjna dotycząca zebrania 
materiałów dowodowych p-ko generałom: Rundstedtowi, Monnsteinowi i innym w 
celu przekazania ich władzom brytyjskim. 
1947-1950 
stara sygnatura: 162/638 

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

https://collections.ushmm.org



12 
 

639 Wycinki prasowe z artykułu na temat odpowiedzialności generałów niemieckich za 
działanie wojenne Wehrmachtu. 
1954-1958 
stara sygnatura: 162/639 

640 Opracowanie mjr Mieczysława Romana p.t. „Brauchitsch, Mannstein etco. pod sąd!” 
– Zbrodnia Wehrmachtu w 1939 r. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/640 

641 Akta dochodzenia w sprawie zbrodni w czasie kampanii wrześniowej. Wycinki 
prasowe z dziennika „Polska Zbrojna” zawierające artykuł Władysława Romana p.t. 
„Brauchitsch, Mannstein etco. pod sąd!” 
1948 
stara sygnatura: 162/641 

642 Wycinki prasowe z dziennika ‘’Słowa Powszechne” zawierające wspomnienia z 
kampanii wrześniowej 1939 r. 
1957 
stara sygnatura: 162/642 

643 Wycinki z prasy niemieckiej dotyczące procesu b. marszałka polnego Ericha v. 
Mansteina przed brytyjskim Trybunałem Wojskowym w Hamburgu 
1949-1950 
stara sygnatura: 162/643 

644 Wycinek prasowy z dziennika „Życie Warszawy” zawierający artykuł omawiający 
przyczyny wycofania się obserwatora polskiego z procesu Mansteina przed 
Trybunałem brytyjskim w Hamburgu. 
1949 
stara sygnatura: 162/644 

645 Opracowanie Głównej Komisji o zbrodniach Wehrmachtu w czasie kampanii 
wrześniowej i działającego w 1939 r. na okupowanych ziemiach polskich 
niemieckiego Zarządu Wojskowego w aspekcie procesu marszałka Mansteina. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/645 

646 Akta dochodzeniowe prowadzonego w związku ze skargą w sprawie masakry 
ludności polskiej dokonanej przez niemieckie siły zbrojne we wrześniu 1939 r. w 
Końskich. 
1954 
stara sygnatura: 162/464 

647 Akta dochodzeniowe w sprawie zbrodni Wehrmachtu w czasie kampanii 
wrześniowej. Relacje i informacje rad narodowych o zbrodniach wojennych 
popełnionych przez Wehrmacht w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. na terenie 
województwa białostockiego. 
1958 
stara sygnatura: 162/647 

648 Akta dochodzeniowe w sprawie Wehrmachtu w czasie kampanii wrześniowej. 
Relacje i informacje rad narodowych o zbrodniach wojennych popełnionych przez 
Wehrmacht w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. na terenie województwa 
bydgoskiego. 
1958 
stara sygnatura: 162/648 

649 Akta dochodzeniowe w sprawie Wehrmachtu w czasie kampanii wrześniowej. 
Relacje i informacje rad narodowych o zbrodniach wojennych popełnionych przez 
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Wehrmacht w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. na terenie województwa 
gdańskiego. 
1957-1958 
stara sygnatura: 162/649 

650 Akta dochodzeniowe w sprawie Wehrmachtu w czasie kampanii wrześniowej. 
Relacje i informacje rad narodowych o zbrodniach wojennych popełnionych przez 
Wehrmacht w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. na terenie województwa 
katowickiego. 
1957-1958 
stara sygnatura: 162/650 

651 Akta dochodzeniowe w sprawie Wehrmachtu w czasie kampanii wrześniowej. 
Relacje i informacje rad narodowych o zbrodniach wojennych popełnionych przez 
Wehrmacht w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. na terenie województwa 
kieleckiego. 
1957-1958 
stara sygnatura: 162/651 

652 Akta dochodzeniowe w sprawie Wehrmachtu w czasie kampanii wrześniowej. 
Relacje i informacje rad narodowych o zbrodniach wojennych popełnionych przez 
Wehrmacht w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. na terenie województwa 
krakowskiego. 
1958 
stara sygnatura: 162/652 

653 Akta dochodzeniowe w sprawie Wehrmachtu w czasie kampanii wrześniowej. 
Relacje i informacje rad narodowych o zbrodniach wojennych popełnionych przez 
Wehrmacht w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. na terenie województwa 
lubelskiego. 
1957-1958 
stara sygnatura: 162/653 

654 Akta dochodzeniowe w sprawie Wehrmachtu w czasie kampanii wrześniowej. 
Relacje i informacje rad narodowych o zbrodniach wojennych popełnionych przez 
Wehrmacht w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. na terenie województwa 
łódzkiego. 
1956-1959 
stara sygnatura: 162/654 

655 Akta dochodzeniowe w sprawie Wehrmachtu w czasie kampanii wrześniowej. 
Relacje i informacje rad narodowych o zbrodniach wojennych popełnionych przez 
Wehrmacht w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. na terenie województwa 
poznańskiego. 
1957-1958 
stara sygnatura: 162/655 

657 Relacje i informacje Rad narodowych o zbrodniach wojennych popełnionych przez 
Wermacht w czasie kampanii wrześniwej 1939 r. na terenie województwa 
warszawskiego, 1956-1958, k. 195, Miejscowości: Warszawa, woj. warszawskie 

659 Materiały dochodzeniowe w sprawie Jacoba Sporrenberga – Gruppenführere SS, 
Wyższego Dowódcy SS i Policji w Lublinie oraz innych osób odpowiedzialnych za 
zbrodnie hitlerowskie na Lubelszczyźnie. 
1948-1950 
stara sygnatura: 162/659 

661 Materiały dochodzeniowe w sprawie Jacoba Sporrenberga – Gruppenführere SS, 
Wyższego Dowódcy SS i Policji w Lublinie oraz innych osób odpowiedzialnych za 
zbrodnie hitlerowskie na Lubelszczyźnie. Odpisy w tłumaczeniu na język polski – 
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dokumentów niemieckich z lat 1942-1944 dotyczące zwalczania „band” wytyczne, 
rozkazy, meldunki i korespondencja. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/661 

662 Materiały dochodzeniowe w sprawie Jacoba Sporrenberga – Gruppenführere SS, 
Wyższego Dowódcy SS i Policji w Lublinie oraz innych osób odpowiedzialnych za 
zbrodnie hitlerowskie na Lubelszczyźnie. Odpisy dokumentów z lat 1943-1948 
dotyczące pacyfikacji wsi na Lubelszczyźnie w odwet za współpracę mieszkańców z 
„bandami”. 
1948 
stara sygnatura: 162/662 

663 Materiały dochodzeniowe w sprawie Jacoba Sporrenberga – Gruppenführere SS, 
Wyższego Dowódcy SS i Policji w Lublinie oraz innych osób odpowiedzialnych za 
zbrodnie hitlerowskie na Lubelszczyźnie. Odpisy, fotokopie, tłumaczenia na język 
polski dokumentów niemieckich z lat 1941-1944 dotyczące akcji wysiedleńczej na 
Zamojszczyźnie. 
1948 
stara sygnatura: 162/663 

664 Materiały dochodzeniowe w sprawie Jacoba Sporrenberga – Gruppenführere SS, 
Wyższego Dowódcy SS i Policji w Lublinie oraz innych osób odpowiedzialnych za 
zbrodnie hitlerowskie na Lubelszczyźnie. Protokoły oględzin dokumentów dotyczące 
zwalczania band. 
1948-1950 
stara sygnatura: 162/664 

665 Materiały dochodzeniowe w sprawie Jacoba Sporrenberga – Gruppenführere SS, 
Wyższego Dowódcy SS i Policji w Lublinie oraz innych osób odpowiedzialnych za 
zbrodnie hitlerowskie na Lubelszczyźnie. Protokół oględzin fotokopii dokumentów 
niemieckich, naświetlających sytuację powstałą na Lubelszczyźnie w wyniku 
wysiedleni ludności polskiej z Zamojszczyzny. 
1949 
stara sygnatura: 162/665 

666 Materiały dochodzeniowe w sprawie Jacoba Sporrenberga – Gruppenführere SS, 
Wyższego Dowódcy SS i Policji w Lublinie oraz innych osób odpowiedzialnych za 
zbrodnie hitlerowskie na Lubelszczyźnie.  
1949 
stara sygnatura: 162/666 

667 Zestawienia opisowe zbrodni i innych przestępstw popełnionych przez niemieckie 
siły zbrojne, SS i policję na terenach województwa lubelskiego w latach 1939-1944. 
1949 
stara sygnatura: 162/667 

668 Odpisy akt personalnych Jakuba Sporrenberga – Gruppenführere SS, Wyższego 
Dowócy SS i Policji w Lublinie. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/668 

669/1 Materiały dochodzeniowe w sprawie b. Dowódcy SS i Policji w Lublinie  -
Sporrenberga i innych odpowiedzialnych za zbrodnie hitlerowskie w województwie 
lubelskim. Protokoły przesłuchania świadków, oględzin korespondencji 
merytoryczna i manipulacyjna, notatki. 
1948-1950 
stara sygnatura: 162/669/1 
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669/2 Materiały dochodzeniowe w sprawie b. Dowódcy SS i Policji w Lublinie - 
Sporrenberga i innych odpowiedzialnych za zbrodnie hitlerowskie w województwie 
lubelskim. Protokoły przesłuchania świadków, oględzin korespondencji 
merytoryczna i manipulacyjna, notatki. 
1948-1950 
stara sygnatura: 162/669/2 

669/3 Materiały dochodzeniowe w sprawie b. Dowódcy SS i Policji w Lublinie - 
Sporrenberga i innych odpowiedzialnych za zbrodnie hitlerowskie w województwie 
lubelskim. Protokoły przesłuchania świadków, oględzin korespondencji 
merytoryczna i manipulacyjna, notatki. 
1948-1950 
stara sygnatura: 162/669-3: 162/669 B 

670 Materiały dochodzeniowe w sprawie b. Dowódcy SS i Policji w Lublinie - 
Sporrenberga i innych odpowiedzialnych za zbrodnie hitlerowskie na Lubelszczyźnie. 
Odpisy korespondencji z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego dotyczące 
uzyskania akt poniemieckich. 
1949 
stara sygnatura: 162/670 

671 Materiały dochodzeniowe w sprawie b. Dowódcy SS i Policji w Lublinie - 
Sporrenberga i innych odpowiedzialnych za zbrodnie hitlerowskie na Lubelszczyźnie. 
Opinia dra Zygmunt Klukowskiego na temat: „Terror niemiecki w powiecie 
zamojskim 1939-1944”. 
1950 
stara sygnatura: 162/671 

687 Protokoły oględzin dokumentów stanowiących zeznania świadków polskich 
dotyczących okoliczności utworzenia w Warszawie żydowskiej dzielnicy 
mieszkaniowej i ogólnych warunków życia w getcie, 1948, k. 203, Miejscowości: 
Warszawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

688 Materiały dochodzeniowe w sprawie likwidacji getta warszawskiego. Protokoły 
oględzin dokumentów stanowiących zeznania świadków polskich dotyczące 
ogólnych warunków życia w getcie, wysiedleni, akcji eksterminacyjnych oraz 
przebiegu powstania i likwidacji żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie. 
1948 
stara sygnatura: 162/688 

689 Materiały dochodzeniowe w sprawie likwidacji getta warszawskiego. Protokoły 
oględzin dokumentów stanowiących zeznania świadków polskich dotyczące 
ogólnych warunków życia w getcie, wysiedleni, akcji eksterminacyjnych oraz 
przebiegu powstania i likwidacji żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie. 
1948 
stara sygnatura: 162/689 

690 Materiały dochodzeniowe w sprawie likwidacji getta warszawskiego. Protokoły 
oględzin dokumentów stanowiących oryginał, odpisy wzgl. fotokopie protokołów z 
narad, tekstów referatów i przemówień oraz artykuły i wydawnictwa dotyczące 
rozważań teoretycznych oraz podsumowania osiągnięć uzyskanych przez Niemców 
w trakcie przeprowadzania ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. 
1948 
stara sygnatura: 162/690 

691 Materiały dochodzeniowe w sprawie likwidacji getta warszawskiego. Protokoły 
oględzin dokumentów stanowiącego raport SS-Brigadzführera Jürgena Stroopa pt: 
„Es gibt keinen judischen Wohnbezirk in Warschau mehr” 
1948 
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stara sygnatura: 162/691 
692 Protokoły oględzin wniosków odznaczeniowych dla zasłużonych SS-manów oraz 

protokoły oględzin fotografii z przebiegu likwidacji i zniszczenia getta, 1948, 19, 
Miejscowości: Warszawa 

693 Protokoły oględzin dokumentów dotyczących działalności przedsiębiorstwa 
"Ostindustrie" w Lublinie (powołanego do sprzedaży przez powierników mienia 
pożydowskiego) z 1943 roku, 1948, k. 22, Miejscowości: Warszawa 

695 Materiały dochodzeniowe w sprawie likwidacji getta warszawskiego. Protokoły 
oględzin dokumentów stanowiącego raport SS-Brigadzführera Jürgena Stroopa 
odpowiedzialnego za likwidację i zniszczenie getta. 
1948 
stara sygnatura: 162/695 

696 Protokoły oględzin dokumentów stanowiących zeznanie i relacja byłego adiutanta 
SS-Brigadefuhrera J. Stroopa Karla Kaleske dotyczących likwidacji i zniszczenia getta, 
1948, k. 46, Miejscowości: Warszawa 

697 Protokoły oględzin dokumentu stanowiącego oświadczenie i przesłuchania byłego 
kierownika placóki  "Wartenfassung" Franza Konrada dotyczących likwidacji i 
zniszczenia getta, 1948, k. 278, Miejscowości: Warszawa 

698 Protokoły oględzin dokumentów, stanowiących zarządzenia i korespondencję 
niemiecką oraz zeznania byłego szefa WVHA SS Obergruppenfuhrera Oswalda Pohla 
dotyczących akcji "Reinhardt", jej zadań i wyników, 1948, k. 94, Miejscowości: 
Warszawa 

699 Materiały dochodzeniowe w sprawie likwidacji getta warszawskiego. Protokoły 
oględzin dokumentów stanowiących fotokopie akt personalnych SS-manów (Stroop, 
Konrad, v.Sammern, Höfle) odpowiedzialnych za likwidację i zniszczenie getta. 
1948 
stara sygnatura: 162/699 

700 Materiały dochodzeniowe w sprawie likwidacji getta warszawskiego. Postanowienia 
o aresztowanie SS-manów (Höfle, Hahn, v.Herff) odpowiedzialnych za likwidację i 
zniszczenie getta. 
1948 
stara sygnatura: 162/670 

701 Materiały dochodzeniowe w sprawie likwidacji getta warszawskiego. Protokoły 
oględzin dokumentów stanowiącego ulotkę konspiracyjną, wydaną 1944 r. przez 
Żydowski Komitet Narodowy. 
1948 
stara sygnatura: 162/701 

706 Odpisy w tłumaczeniu na język polski zeznań i oświadczeń gen. Heinza Reinefartha 
złożonych wobec przedstawiciela PMWBIW w Niemczech, dotyczące udziału 
Wermahtu w zwalczaniu powstania, 1946, k. 123, Miejscowości: Warszawa 

707 Odpisy w oryginale i w tłumaczeniu na język polski zeznań i oświadczeń gen. Ottona 
Geibel'a i innych  dotyczących przebiegu walk z powstańcami, 1948, k. 115, 
Miejscowości: Warszawa 

710 Materiały dochodzeniowe w sprawie zbrodni hitlerowskich. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/710 

712 Protokoły oględzin dokumentów, stanowiących zeznania świadków polskich 
dotyczących okoliczności zburzenia Warszawy, grabieży dzieł sztuki i ewakuacji 
ludności do obozu przejściowego w Pruszkowie, 1948, k. 167, Miejscowości: 
Warszawa 
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713 Protokoł przesłuchania świadka i protokół oględzin dokumentu, stanowiącego 
sprawozdanie delegata Komitetu MCK, dotyczących utworzenia obozu 
przejściowego w Pruszkowie i sytuacji uchodźców, 1948, k. 21, Miejscowości: 
Warszawa 

714 Protokoł przesłuchania świadków i protokoły oględzin dokumentów, stanowiących 
zeznania, relacje i dowody rzeczowe dotyczące okoliczności, związane ze zburzeniem 
Warszawy w czasie powstania i po kapitulacji, 1948, k. 90, Miejscowości: Warszawa 

715 Materiały dochodzeniowe w sprawie zbrodni w czasie powstania warszawskiego. 
Protokoły oględzin dokumentów stanowiących fotokopie akt personalnych SS-
manów (v.d. Bach, Reinefarth, Geibel i inni) odpowiedzialnych za zbrodnie w czasie 
powstania i zburzenia Warszawy. 
1948 
stara sygnatura: 162/715 

716 Materiały dochodzeniowe w sprawie zbrodni w czasie powstania warszawskiego. 
Postanowienie o aresztowaniu b. SS Gruppenführera Heinza Reinefartha 
odpowiedzialnego za zabójstwa ludności cywilnej. 
1948 
stara sygnatura: 162/716 

718 Protokoł przesłuchania świadków, opracowania, wycinki prasowe, wykazy dowodów 
rzeczowych znajdujących się w aktach sprawy, korespondencja, 1948, k. 142, 
Miejscowości: Warszawa 

719 Akta dochodzeniowe w sprawie b. SS-Rottenführera Edwarda Franckowiaka, 
podejrzanego o dokonywania grabieży w czasie powstania warszawskiego. 
1948 
stara sygnatura: 162/719 

720 Sprawozdanie z dochodzenia prowadzonego przez Okręgową KBZN w Warszawie, 
1946-1948, k. 167, Miejscowości: Warszawa 

723 Materiały dochodzeniowe w sprawie b. Gauleitera i Reichsstatthaltera w Kraju 
Warty Artura Greisera. Korespondencja merytoryczna i manipulacyjna. 
1946 
stara sygnatura: 162/723 

724 Pomocnicze materiały dochodzeniowe w sprawie Alberta Forstera – Gauleitera 
Gdańska i Prus Zachodnich podejrzanego o zbrodnie wojenne. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/724 

725 Pomocnicze materiały dochodzeniowe w sprawie Alberta Forstera – Gauleitera 
Gdańska i Prus Zachodnich podejrzanego o zbrodnie wojenne. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/725 

726 Pomocnicze materiały dochodzeniowe w sprawie Alberta Forstera – Gauleitera 
Gdańska i Prus Zachodnich podejrzanego o zbrodnie wojenne. Oryginalne odpisy i 
tłumaczenia na język polski dokumentów niemieckich z lat 1939-1944, obrazujących 
działalność i politykę Forstera oraz prześladowania ludności polskiej na terenie 
wcielonych do Rzeszy Gdańska i Pomorza. 
1938-1944 
stara sygnatura: 162/726 

727 Materiały dochodzeniowe w sprawie b. Gauleitera  Gdańska – Prus Zachodnich 
Alberta Forstera. Relacje uciekinierów o sytuacji polskiej, na terenie wcielonego do 
Rzeszy Pomorza, zebrane w latach 1939-1940 przez polskie władze emigracyjne. 
1939-1940 
stara sygnatura: 162/727 
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731 Materiały dochodzeniowe w sprawie b. Gauleitera  Gdańska – Prus Zachodnich 
Alberta Forstera. Odpis protokołów oględzin grobów masowych we wsiach Gęś i 
Krępa, sporządzonego w 1945 r. przez Pełnomocnika ZG PCK w Lęborku. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/731 

732 Materiały dochodzeniowe w sprawie b. Gauleitera  Gdańska – Prus Zachodnich 
Alberta Forstera. Zestawienia dokumentów dotyczących działalności Forstera i 
niemieckiej polityki narodowościowej w Gdańsku. 
1946 
stara sygnatura: 162/732 

733 Materiały dochodzeniowe w sprawie b. Gauleitera  Gdańska – Prus Zachodnich 
Alberta Forstera. Informacje i relacje uzyskane przez Prokuraturę Specjalnego Sądu 
Karnego w Gdańsku z Polskiego Związku Zachodniego, obrazujące martyrologię i 
prześladowania ludności polskiej na terenie wcielonego do Rzeszy Pomorza. 
1946 
stara sygnatura: 162/733 

734 Materiały dochodzeniowe w sprawie b. Gauleitera  Gdańska – Prus Zachodnich 
Alberta Forstera. Prokokoły przesłuchania świadków – w oryginałach i odpisach – 
oraz relacje i notatki dotyczące prześladowania ludności polskiej na terenie 
wcielonych do Rzeszy, Gdańska i Pomorza. 
1946-1947 
stara sygnatura: 162/734 

735 Materiały dochodzeniowe w sprawie b. Gauleitera Gdańska – Prus Zachodnich 
Alberta Forstera. Prokokoły przesłuchania świadków i protokoły oględzin, 
korespondencja merytoryczna i manipulacyjna, notatki itp. 
1946-1949 
stara sygnatura: 162/735 

736 Materiały dochodzeniowe w sprawie b. Gauleitera  Gdańska – Prus Zachodnich 
Alberta Forstera. Karty przeglądowe akt. 
1948 
stara sygnatura: 162/736 

744 Wyciąg ze stenogramu rozprawy przed Trybunałem Ekstradycyjnym w Hamburgu p-
ko Erichowi Kochowi w tłumaczeniu na język polski. 
1949 
stara sygnatura: 162/744 

746 Materiały dochodzeniowe w sprawie b. Gauleitera prowincji Prusy Wschodnie oraz 
Szefa Administracji Cywilnej na okręgi Białystok i Ciechanów Ericha Kocha. Protokoły 
przesłuchania świadków i protokoły oględzin korespondencja merytoryczna i 
manipulacyjna, notatki. 
1947-1954 
stara sygnatura: 162/746 

751 Odpis wyroku Sądu Najwyższego, 1949, k. 25, Miejscowości: Warszawa 
752 Oryginały i odpisy dokumentów niemieckich dotyczących organizacji i zakresu 

działalności policji bezpieczeństwa w Rzeszy i na terenie GG w oryginale i 
tłumaczeniu na język polski, 1939-1945, k. 37 

753 Odpis opracowania Karola Marii Pospieszalskiego na temat "Właściwości wyższego 
dowódcy SS i policji na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy, 1939-1945, k. 49, 
Miejscowości: ziemie polskie wcielone do Rzeszy 

754 Wyciągi z akt sprawy, 1949-1952, k. 28, Miejscowości: Kraków, Lublin 
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755 Odpis notatki sporządzonej w 1942 r. przez Generalnego gubernatora Hansa Franka 
pod tytułem "Końcowe rozważania o rozwoju w ostatnim kwartale". W oryginale i 
tłumaczeniu na język polski, 1942, k. 90, Miejscowości: Warszawa 

756 Odpisy i tłumaczenia na język polski dokumentów dotyczących zatargów na tle 
sprawowania władzy. Kryzys zaufania, 1943, k. 19 

757 Fotokopie i odpisy w tłumaczeniu na język polski dokumentów niemieckich 
dotyczących zamachu dokonanego 20 kwietnia 1943 w Krakowie na 
Obergruppenführera Krügera, 1943, k. 139, Miejscowości: Warszawa 

758 Akta dochodzenia w sprawie zamachu dokonanego 20 kwietnia 1943 w Krakowie na 
Obergruppenführera Krügera przez członków polskiej organizacji podziemnej, 1951-
1954, k. 357 

787 Akta dochodzeniowe w sprawie wyjaśnienia losów studentów polskich aresztowania 
w 1941 r, we Lwowie. 
1947 
stara sygnatura: 162/787 

791 Materiały dochodzeniowe, 1946, k. 24, Miejscowości: Warszawa 
792 Materiały dochodzeniowe, 1954, k. 19, Miejscowości: Warszawa 
798 Zeznania i odpisy protokołu przesłuchania świadka, Mieczysława Pampera, więźnia  

obozu w Płaszowie, dotyczące działalności Gerharda Maurera - szefa Urzędu D II 
WVHA, 1950, k. 38, Miejscowości: Płaszów 

817 Uwierzytelnione odpisy protokołów przesłuchania świadków Szlamy Dragona i 
Henryka Taubera, b. członków „Sonderkommando” w Oświęcimiu. 
1945 
stara sygnatura: 162/817 

818 Wyciągi z akt dochodzenia w sprawie b. komendanta obozu koncentracyjnego w 
Oświęcimiu Rudolfa Hoessa, zawierające odpisy protokołów przesłuchania świadków 
Szlamy Dragona i Henryka Taubera b. członków „Sonderkommando” w Oświęcimiu. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/818 

819 Odpis protokołu przesłuchania świadka Altera Fajnzylberga  (vel Altera Feinsiblera w 
obozie Stanisława Jankowskiego) b. członka „Sonderkommando” w Oświęcimiu. 
1945 
stara sygnatura: 162/819 

830 Relacje naocznych świadków o warunkach panujących w obozach Bełżec, Sobibór, 
Treblinka i Majdanek w tłumaczeniu na język polski. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/830 

831 Materiały dochodzeniowe w sprawie eksterminacji ludności żydowskiej w obozach 
Trawniki, Poniatowa, Sobibór, Bełżec – odpisy oświadczeń i protokołów 
przesłuchania świadków. 
1948-1949 
stara sygnatura: 162/831 

833 Obóz w Stutthofie – zdjęcia, korespondencja. 
1945-1957 
stara sygnatura: 162/833 

836 Fragment odpisu streszczenia wyników śledztwa sądowego (s.11-14) prowadzonego 
przez Sąd Okręgowy w Siedlcach ws. obozu zagłady w Treblince. 
1945 
stara sygnatura: 162/836 
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837 Akta w sprawie przekazania do Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie 
Ministrów ZSRR przez GKBH w Polsce, 1961, k. 42, Miejscowości: Majdanek, 
Treblinka, Bełżec, Sobibór 

838 Zeznania sędziego śledczego Władysława Bednarza (w tłumaczeniu na język 
niemiecki) stanowiące podsumowanie czynności śledczych prowadzonych w sprawie 
obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. 
1946 
stara sygnatura: 162/838 

839 Odpis wspomnień Tomasza (Tojwie) Blata, więźnia getta w Izbicy i obozu zagłady w 
Sobiborze, 1946, k. 177, Miejscowości: Sobibór 

844 Protokoły przesłuchania świadków oraz korespondencja, 1945-1946, k. 23, 
Miejscowości: KL Mauthausen 

848 Odpisy dokumentów niemieckich w tłumaczeniu na język polski, 1941, k. 55 
849 Akta w sprawie zbrodni popełnionych w obozie przejściowym w Działdowie – odpisy 

dokumentów niemieckich z 1943 r. dotyczący śledztwa i procesu. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/849 

850 Akta w sprawie zbrodni popełnionych w obozie przejściowym w Działdowie – 
protokoły przesłuchania świadków, wykazy ofiar, członków załogi i inne materiały 
nadesłane przez Okręgową Komisję BZN w Warszawie. 
1947 
stara sygnatura: 162/850 

851 Akta w sprawie zbrodni popełnionych w obozie przejściowym w Działdowie – 
materiały nadesłane przez Okręgową Komisję BZN w Warszawie dotyczące 
zamordowania w obozie ks. Arcybiskupa Nowowiejskiego w Płocku. 
1947-1948 
stara sygnatura: 162/851 

852 Akta w sprawie zbrodni popełnionych w obozie przejściowym w Działdowie – odpisy, 
protokoły oględzin i przesłuchania świadków, sporządzonych w 1947 r. przez 
Okręgową Komisję BZN w Warszawie. 
1949 
stara sygnatura: 162/852 

853 Akta w sprawie zbrodni popełnionych w obozie przejściowym w Działdowie – 
protokoły przesłuchania świadków i korespondencja. 
1949 
stara sygnatura: 162/853 

854 Akta w sprawie zbrodni popełnionych w obozie przejściowym w Działdowie – zarys 
historii obozu, opracowany przez Norberta Szumana. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/854 

856 Materiały dokumentacyjne: relacje, informacje i korespondencja, 1947-1965, k. 37, 
Miejscowości: Dossel 

858 Protokoły przesłuchania świadków, relacje, informacje i korespondencja. 
Postanowienia sądu, 1945-1947, k. 144, Miejscowości: Kaisersteinbruch i 
Luckenwalde 

860 Akta w sprawie przesłuchania przez prokuratora Jerzega Sawickiego świadka 
egzekucji w lesie katyńskim - Stanisława Burgata, 1946, k. 19, Miejscowości: Katyń 

861 Obozy i groby jeńców radzieckich, 1947-1950, k. 43 
863 Sprawy zamordowania jeńców włoskich w Sobiborze, w Borkach pod Lublinem i w 

Rokoszy koło Siedlec, 1945-1947, k. 62, Miejscowości: Sobibór, Borki pod Lublinem, 
Rokosz koło Siedlec 
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866 Akta w sprawie masowych grobów odkrytych na terenie b. obozu jeńców wojennych  
w Żagoniu – doniesienia, protokoły przesłuchania świadków, notatki służbowe, 
korespondencja. 
1958 
stara sygnatura: 162/866 

868 Odpisy zaznań i relacji byłych jeńców Stalagu VIII C, zebrane przez Związek 
Bojowników o Wolność i Demokrację, 1958, k. 19, Miejscowości: Żagań 

872 Żagań-Świętoszów 
1961-1962 
stara sygnatura: 162/872 

877 Protokół oględzin sądowo-lekarskich, opinia sądowo-lekarska i dokumentacja 
techniczna z ekshumacji, przeprowadzonej w dniach 26-29.09.1960 r. na terenie b. 
obozu jeńców wojennych w Żaganiu. 
1960 
stara sygnatura: 162/877 

881 Sprawozdanie sędziego Barciszewskiego zdochodzenia w sprawie byłych obozów 
jenieckich na terenie Żagania i Świętoszowa, 1961, k. 42, Miejscowości: Żagań, 
Świętoszów 

882 Fotokopie aktów agonu jeńców wojennych sporządzone przez Urząd Stanu 
Cywilnego w Żaganiu w latach 1941-1943, 1941-1943, k. 162, Miejscowości: Żagań 

883 Fotokopie dokumentów i dowodów rzeczowych znalezionych na terenie byłego 
obozu dla jeńców wojennych w Żaganiu i Świętoszowie, 1941-1943, k. 44, 
Miejscowości: Żagań, Świętoszów 

899 Korespondencja oraz wycinki prasowe, 1956-1963, k. 14, Miejscowości: Warszawa 
904 Fotokopia i odpisy dokumentów z lat 1941-9144 dotyczące przeprowadzania w 

obozach koncentracyjnych eksperymentów medycznych nad sterylizacją mężczyzn i 
kobiet. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/904 

905 Ustalenia danych przedmiotowych o grupie polskich ofiar eksperymentów w 
Ravensbrück i wyniki badań sądowo-lekarskich, przeprowadzone przez polskich 
biegłych członków GKBZH w Polsce. 
1957 
stara sygnatura: 162/905 

906 Odpis dokumentów (zeznania b. angielskiego jeńca wojennego) dotyczące 
zbrodniczych eksperymentów przeprowadzonych w latach 1942-1944 w Instytucie 
Anatomicznym w Gdańsku nad wyrobem mydła z tłuszczu ludzkiego. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/906 

907 Fotokopia i odpisy dokumentów z lat 1942-1944, stanowiących korespondencję 
dotyczącą założenia i dalszego losu zbioru szkieletów w Instytucie Anatomicznym w 
Strassburgu, działającym pod egidą stowarzyszenia „Ahnenerbe”.  
b.d. 
stara sygnatura: 162/907 

912 Odpis akt dochodzenia, przeprowadzonego przez Komendę MO w Stalowej Woli w 
sprawie założonego w 1942 r. w Stalowej Woli obozu pracy przymusowej dla Żydów. 
1948 
stara sygnatura: 162/912 

913 Akta w sprawie obozu pracy dla Żydów położonego na terenie Zakładów Lotniczych 
w Rzeszowie. 
1948 
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stara sygnatura: 162/913 
917 Zasady podziału skonfiskowanego mienia po Polakach i Żydach wśród ludności 

niemieckiej, 1940, k. 70, Miejscowości: Berlin 
920 Odpisy dokumentów dotyczące rozdziału pomiędzy funkcjonariuszy SS 

skonfiskowanego mienia pożydowskiego. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/920 

930 Lista strat kultury polskiej 1939-1945 na skutek zbrodni niemieckich, opracowana 
przez  doc. dr. B. Olszewicza z Uniwersytetu wrocławskiego. 
1946 
stara sygnatura: 162/930 

931 Lista strat kultury polskiej 1939-1945 na skutek zbrodni niemieckich, opracowana 
przez  doc. dr. B. Olszewicza z Uniwersytetu wrocławskiego. 
1946 
stara sygnatura: 162/931 

936 Odpis zeznania złożonego 1 1947 r. w Norymberdze przez SS-Obersturmbannführera 
Hermanna Krumeya na temat jego działalności na stanowisku kierownika Centralnej 
Placówki Przesiedleńczej (UWZ) w Łodzi. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/936 

939 Wyciąg ze sprawozdania sędziego Sehna w sprawie działalności Głównego Urzędu 
Rasy i Osadnictwa SS oraz innych instytucji, współdziałających w wywożeniu ludności 
i germanizacji dzieci z Polski. 
stara sygnatura: 162/939 

940 Protokół przesłuchania świadka Maxa Sollmanna dotyczący organizacji i działalności 
"Lebensborn", 1947, k. 39 

983 Odpis uzasadnienie (fragment) aktu oskarżenia p-ko b. Namiestnikowi Kraju 
Arturowi Greiserowi. 
1945 
stara sygnatura: 162/983 

988 Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem Najwyższego Trybunału Narodowego w 
procesie b. Gouleitera Gdańska – Prus Zachodnich Alberta Forstera. 
1948 
stara sygnatura: 162/988 

994 Tekst aktu oskarżenia w sprawie p-ko generałom niemieckim, oskarżonym o 
popełnienie zbrodni wojennych na Bałkanach, w Finlandii i Norwegii (t.zw. „Balcan 
Case”). Proces nr 7 przed Amerykańskim Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. 
1947 
stara sygnatura: 162/994 

1013 Notatki i informacje o działalności na terenie Polski Wilhelma Koppe, b. Wyższego 
Dowódcy SS i Policji w Kraju Warty i GG oraz Ludwika Hahna, b. komendanta Policji 
Bezpieczeństwa i SD w Warszawie. 
1960-1962 
stara sygnatura: 162/1013 

1045 Delegacja Polska prze Międzynarodowym Trybunale Wojskowym w Norymberdze 
1946-1949 (1948). 
1946-1948 
stara sygnatura: 162/1045 

1091 46. Muzeum Stutthof 1962. 
1962 
stara sygnatura: 162/1091 
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1092 33. Muzeum Stutthof 1063-1964 
stara sygnatura: 162/1092 

1114 Korespondencja dotycząca dowodów zbrodni popełnianych przez Niemców na 
ludności żydowskiej, 1945-1951, k. 45, Miejscowości: Kraków, Łódź, Warszawa 

1176 Zabezpieczenie i ochrona terenu b. obozu zagłady w Treblince – korespondencja. 
1945 
stara sygnatura: 162/1176 

1180 Akta w sprawie ekshumacji zwłok więźniów obozu koncentaracyjnego KL Gross-
Rosen, zmarłych podczas marszu ewakuacyjnego i pochowanych na cmentarzu 
żydowskim w Kamieniogórze. 
1946 
stara sygnatura: 162/1180 

1188 Zbrodnie Wehrmachtu w kampanii wrześniowej. Akta dochodzenia w sprawie 
odpowiedzialności generałów: von Rundstedta, Monsteina i Strasuua – odezwy o 
pomoc prawną do sądów w Płońsku, Radomiu, Radomsku, Rawie Mazowieckiej, 
Sieradzu, Skierniewicach i Tomaszowie, protokoły przesłuchania świadków. 
1948-1950 
stara sygnatura: 162/1188 

1192 Opracowanie Stanisława Krośnickiego o pobycie autora w obozie koncentracyjnym 
KL Dachau w latach 1940-1945. 
1964 
stara sygnatura: 162/1192 

1194 Akta w sprawie Zajman Lejbusz i Zajman Abraham (funkcjonariusze policji 
żydowskiej) z byłego getta w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1947, 1960, 1964, k. 28, 
Miejscowości: Ostrowiec Świętokrzyski  

1196 Akta w sprawie Mikołaja Dońcowa, komendanta Policji Pomocnicze/Hilfspolizei/ w 
Baryczy k. Końskich, podejrzanego o branie udziału, dokonywanie masowych 
egzekucji ludności cywilnej z terenu pow. radomskiego i koneckiego w czasie 
okupacji hitlerowskiej. 
1963-1966 
stara sygnatura: 162/1196 

1216 Instytucje naukowe: Instytut Zachodni w Poznaniu, Żydowski Instytut Historyczny w 
Warszawie, Zakład Historii Partii przy KC PZPR, Instytut Historii Polskiej Akademii 
Nauk, Instytut Śląski w Opolu, Instytut Śląski w Katowicach oraz inne instytuty i 
towarzystwa naukowe. 
b.d. 
stara sygnatura: 162/1216,Og. 17 

1233 Protokół z posiedzenia planarnego Głównej Komisji z dnia 09.02.1965 roku w 
sprawie aktywizacji działalności Głównej Komisji oraz reaktywacji okręgowych 
komisji badania zbrodni hitlerowskich. 
1965 
stara sygnatura: 162/1233 

1235 Polska-ZSRR 
1964-1965 
stara sygnatura: 162/1235, Og. 35 

1236 Polska-NRD 
1965 
stara sygnatura: 162/1236, Og. 36 

1237 Polska-CSRS 
1965 
stara sygnatura: 162/1237, Og. 37 
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1251 Narada w Komitecie Centralnym PZPR. W sprawie walki z rewizjonizmem 
niemieckim. 
1959-1960 
stara sygnatura: 162/1251 

1260/1 Korespondencja i dokumentacja zebrana w związku z apelem radiowym i prasowym 
o nadsyłanie dowodów zbrodni hitlerowskich, 1964, k. 321 

1260/2 Korespondencja i dokumentacja zebrana w związku z apelem radiowym i prasowym 
o nadsyłanie dowodów zbrodni hitlerow., 1964, k. 321 

1262 Relacje i doniesienia, 1965, k. 339 
1264 Relacje i doniesienia, informacje i wyjaśnienia, ekspertyzy, 1966, k. 265 
1291 Wykaz imienny funkcjonariuszy Gestapo w Katowicach oraz w podległych 

placówkach terenowych. 
1965 
stara sygnatura: 162/1291 

1293 Odpisy z oryginałów ekspertyz sporządzonych przez biegłego dr. Szymona Datnera. 
1967 
stara sygnatura: 162/1293, Nabytki 7 

1297 Zbiór nie publikowanych opracowań pracowników i współpracowników GKBZH w P. 
1946 
stara sygnatura: 162/1297 

1299 Opracowanie Janusza Gumowskiego pt. „Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach polskich 
w 1939 roku. Kilka przykładów. 
1965 
stara sygnatura: 162/1299, Nabytki 62 

1304 Opracowania przesłane do Głównej Komisji przez Huberta Jana Urbasika. 
1962 
stara sygnatura: 162/1304, Nabytki 43 

1309 Opracowanie Leona Popławskiego pt. „Eksploatacja polskiej siły roboczej przez 
okupanta hitlerowskiego w latach 1939-1945”. 
1965 
stara sygnatura: 162/1309, Nabytki 89 

1320 Egzekucja dokonana przez żołnierzy Wehrmachtu we wrześniu 1939 roku – 
zestawienie materiałów dowodowych przekazanych Wydziałowi Dochodzeniowo-
Śledczemu Głównej Komisji. 
1967 
stara sygnatura: 162/1320 

1323 Materiały w sprawie ucieczki i wydania w ręce Gestapo 47 polskich jeńców 
wojennych z Oflagu VI B w m. Dössel (Westfalia, Niemcy). 
1965-1967 
stara sygnatura: 162/1323 

1326 Maria Czerwień i inni, 1965-1968, k. 36 
1327 Korespondencja-różne. 

1965-1968 
stara sygnatura: 162/1327 

1334 Relacje, fragmenty prasy, notatki o rzekomych miejscach ukrycia Martina Bormanna. 
1964-1967 
stara sygnatura: 162/1334 
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