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System of arrangement 
Records are arranged in the original order of their acquisition from the source archive. The museum has 

acquired only selected records from Institute of National Remembrance (Instytut Pamięci 
Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, or IPN). More information 
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Selected records arranged in 12 series:  1. Records of Bialystok province; 2. Records of Gdańsk province; 
3. Records of Kielce province; 4. Records of Kraków province; 5. Records of Łódź province; 6. 
Records of Olsztyn province; 7. Records of Pomeranian province; 8. Records of Rzeszów 
province; 9. Records of Szczecin province; 10. Correspondence, and statistics of underground 
activities and concentration camps; 11. Records of city of Warsaw; 12. General indexes of places 
of execution during the Second World War in Poland.  Registers of places of execution and 
questionnaires of arrested people are organized alphabetically. 
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CONTAINER LIST 

 
Sygnatura/ 

call 
number: 

Opis/ content: 

1 Zestawienia miejsc straceń na terenie województwa białostockiego w okresie II 
wojny światowej – korespondencja, wykaz. 
1946 
stara sygnatura: 185/1 

2 Województwo Dolno-Śląskie. 
1946 
stara sygnatura: 185/2 

3 Dokumentacja miejsc straceń na terenie województwa gdańskiego, ankiety, wykazy, 
relacje świadków, korespondencja. 
1945-1946 
stara sygnatura: 185/3 

4  Dokumentacja miejsc straceń na terenie województwa kieleckiego, ankiety, wykazy, 
relacje świadków, korespondencja. 
1945-1946 
stara sygnatura: 185/4 



5 Dokumentacja miejsc straceń na terenie województwa kieleckiego. 
1945-1946 
stara sygnatura: 185/5 

6 Zestawienia miejsc straceń oraz osób poszkodowanych na terenie województwa 
kieleckiego w czasie II wojny światowej – wykazy, tzw. „Kroniki bestialstw 
niemieckich”, korespondencja. 
1945-1946 
stara sygnatura: 185/6 

7 Zestawienia miejsc straceń oraz osób poszkodowanych na terenie województwa 
krakowskiego w czasie II wojny światowej – wykazy, tzw. „Kroniki bestialstw 
niemieckich”, korespondencja. 
1945-1948 
stara sygnatura: 185/7 

8 Zestawienia miejsc straceń na terenie województwa łódzkiego w czasie II wojny 
światowej – wykaz zdjęć, wraz z opisem, dotyczących obozu w Radogoszczu koło 
Łodzi, ankiety. 
1945-1949 
stara sygnatura: 185/8 

9 Zestawienia miejsc straceń na terenie województwa olsztyńskiego w czasie II wojny 
światowej – wykazy, korespondencja. 
1945-1946 
stara sygnatura: 185/9 

10 Zestawienia miejsc straceń oraz osób poszkodowanych w czasie II wojny światowej 
na terenie byłego województwa pomorskiego – wykazy, korespondencja, protokoły 
przesłuchania świadków, ankiety. 
1941-1946 
stara sygnatura: 185/10 

11 Zestawienia miejsc straceń oraz osób poszkodowanych w czasie II wojny światowej 
na terenie województwa poznańskiego – korespondencja, oświadczenia. 
1941-1946 
stara sygnatura: 185/11 

12 Zestawienia miejsc straceń oraz osób poszkodowanych w czasie II wojny światowej 
na terenie województwa rzeszowskiego – oświadczenia, korespondencja, wykazy, 
kosztorys wykonania tablic wskazujących te miejsca. 
1942-1946 
stara sygnatura: 185/12 

13 Zestawienia miejsc straceń oraz osób poszkodowanych w czasie II wojny światowej 
na terenie województwa warszawskiego – raporty, ankiety, korespondencja, 
oświadczenia, prasa. 
1945-1948 
stara sygnatura: 185/13 

14 Zestawienia miejsc straceń oraz osób poszkodowanych w czasie II wojny światowej 
na terenie województwa zachodnio-pomorskiego, szczecińskiego – korespondencja. 
1946 
stara sygnatura: 185/14 

15 Wykazy walk i straceń, sprawozdania z zabezpieczenia oraz upamiętniania tych 
miejsc, korespondencja. 



1945-1947 
stara sygnatura: 185/15 

16 Korespondencja w sprawie zabezpieczenia oraz upamiętniania miejsc straceń na 
terenie Polski w Celestynów k. Warszawy, Karolewo woj., pomorskie, Krasów woj. 
białostockie, Liszki woj. krakowskie, Parchatka k. Puław, Płock, Pruszków k. 
Warszawy, Szreniawa woj. krakowskie. 
1949-1950 
stara sygnatura: 185/16 

17 Spis straceń w poszczególnych województwach – dane o walkach partyzanckich – 
korespondencja, wykazy, sprawozdania. 
1950-1951 
stara sygnatura: 185/17 

18 Wykazy obozów na terenach Polski. 
b.d. 
stara sygnatura: 185/18 

19 Miejsca straceń w Warszawie – opracowała Ewa Śliwińska. 
b.d. 
stara sygnatura: 185/19 

20 Lista miejsc straceń w Warszawie –według dat. 
1958 
stara sygnatura: 185/20 

21 Korespondencja oraz dokumentacja budowy pomnika w Bolesławcu. 
1960-1962 
stara sygnatura: 185/21 

22 Kwestionariusze dotyczące zbrodni hitlerowskich w powiecie Gostyń, województwo 
warszawskie – wypełnione formularze, korespondencja. 
1945-1946 
stara sygnatura: 185/22 

23 Bibliografia hitlerowska – wykaz. 
b.d. 
stara sygnatura: 185/23 

24 Zestawienia miejsc straceń oraz osób poszkodowanych w czasie II wojny światowej 
na terenie byłego województwa kieleckiego – wykazy, kroniki, protokoły, 
korespondencja. 
1945-1948 
stara sygnatura: 185/24 

25 Wykaz obozów, miejsc straceń na terenie Polski. 
1945-1946 
stara sygnatura: 185/25 

26/1/1 Wypełnione kwestionariusze aresztowanych w okresie II wojny światowe, t. 1, 
nazwiska na literę K. 
b.d. 
stara sygnatura: 185/26/1 

26/1/2 Wypełnione kwestionariusze aresztowanych w okresie II wojny światowe, t. 1, 
nazwiska na literę K. 
b.d. 
stara sygnatura: 185/26/1 



26/2/1 Wypełnione kwestionariusze aresztowanych w okresie II wojny światowe, t. 2, 
nazwiska na literę P-Ż. 
b.d. 
stara sygnatura: 185/2 

26/2/2 Wypełnione kwestionariusze aresztowanych w okresie II wojny światowe, t. 2, 
nazwiska na literę P-Ż 
b.d. 
stara sygnatura: 185/2 

27 Miejsca straceń w okresie II wojny światowej – województwo białostockie. 
b.d. 
stara sygnatura: 185/27 

28 Miejsca straceń w okresie II wojny światowej – województwo bydgoskie. 
b.d. 
stara sygnatura: 185/28 

29 Miejsca straceń w okresie II wojny światowej, województwo bydgoskie: powiat 
Birkenek, Małki, Niskie Brodno, Pokrzychowo. 
1958 
stara sygnatura: 185/29 

30 Miejsca straceń w okresie II wojny światowej – Łódź. 
1957-1962 
stara sygnatura: 185/30 

31 Miejsca straceń w okresie II wojny światowej – województwo kieleckie: powiat 
koński, lipski i inne. 
b.d. 
stara sygnatura: 185/31 

32 Miejsca straceń w okresie II wojny światowej – województwo olsztyńskie i 
wrocławskie. 
b.d. 
stara sygnatura: 185/32 

34 Miejsca straceń w okresie II wojny światowej – województwo poznańskie. 
b.d. 
stara sygnatura: 185/34 

35/1/1 Indeks miejsc straceń w okresie II wojny światowej. 
b.d. 
stara sygnatura: 185/35/1 

35/1/2 Indeks miejsc straceń w okresie II wojny światowej. 
b.d. 
stara sygnatura: 185/35/1 

35/2/1 Indeks miejsc straceń w okresie II wojny światowej. 
b.d. 
stara sygnatura: 185/35/2 

35/2/2 Indeks miejsc straceń w okresie II wojny światowej. 
b.d. 
stara sygnatura: 185/35/2 

 


