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CONTAINER LIST 
 

Sygnatura/ 
call 
number: 

Opis/ content: 

1 [Reichsfuehrer SS und Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern. 
Schemat organizacyjny Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy /RSHA/ oraz 
placówek terenowych w Rzeszy I krajach okupowanych]. [j.niemiecki] 1942. 

2 [Der Reichsfuehrer SS als Reichskommissar fuer die Festigung duetchen Volkstums 
Plannungshauptabteilung. 
Gospodarka leśna na przyłączonych ziemiach wschodnich /rejencja Białystok, 
Generalne Gubernatorstwo, Protektorat Czech i Moraw, południowa Styria/. Akty 
prawne i ich projekty, notatki, korespondencja]. [j.niemiecki] 1941-1943. 

3 [SS-Wirtschaft-und-Verwaltungshauptamt]. 
Bericht ueber die Pruefung der Lehr-und Furschungsgemeinschaft “Das Ahnenerbe s. 
V” Berlin –Dahlem. 
Sprawozdanie z kontroli rewizyjnej stowarzyszenia naukowo-badawczego “Ahnerbe 
s.V.” w Berlinie-Dahlem zaokres od powstania stowarzyszenia w 1935 r. do 15 marca 
1939 r.] [j.niemiecki] 1939. 

4 [SS-Wirtschaft-und-Verwaltungshauptamt]. Amt W II. Hauptverwaltung Posen. 
Przemysł materiałów budowlanych /piaskarnie, cementownie, klinkiernie, cegielnie, 
itp./ w Polsce /ziemie włączone do Rzeszy i GG/ i ZSRR /północny Kaukaz/. 
Rozmieszczenie, stan, obsada kierownicza, produkcja – sprawozdania, zestawienia i 
wykresy graficzne; przejmowanie, uruchamianie i eksploatacja – korespondencja]. 
[j.niemiecki] 1939-1944. 
  

5 [Der SS-Fuehrer im Rasse u. Siedlungswesen im SS-Oberabschnitt Rhein. 
Akta spraw dot. zniemczenia osób polskiego pochodzenia oraz postępowania z 
dziećmi zrodzonymi z mieszanych związków polsko-niemieckich oraz ich rodzicami – 
protokóły z przesłuchań, wnioski o dokonanie stosownych badań, korespondencja.] 
[j.niemiecki] 1944. 

6 [Siecherheitsdienst des Reichsfuehrers SS. SD-Aussenstelle Aschaffenburg. 
Zniemczenie Polaków; wykorzystywanie cudzoziemskich kobiet jako mamek dla 
niemieckich dzieci – wytyczne, opinie o rodzinach opiekuńczych, korespondencja.] 
[j.niemiecki] 1942, 1944. 

7 [Befehlshaber der Ordnungspolizei Danzig. 
Wykazy imienne żandarmów oddelegowanych z jednostek macierzystych w Rzeszy do 
stałej wzgl. okresowej służby w okręgach: Gdańsk –Prusy Zachodnie i Poznań oraz w 
rejencjach: Katowice i Ciechanów.] [j.niemiecki] 1939. 

8 [Gendarmerie des Kreises Buetow. 
Odpis sprawozdania o wynikach dochodzeń w sprawie Polaków, Michała Żmudy i Jana 
Żmudy /używających także nazwisk: von Trzebiatowski/, zatrzymanych w dniu 
16.12.1943 r. w okolicy Bytowa na Pomorzu i podejrzanych o uchylanie się od pracy, 
wrogie wypowiedzi i napad.] [j.niemiecki] 1939. 

9 [Staatliche Kriminalpolizei. Kriminalpolizeileitstelle Danzig. 
Zgon w obozie koncentracyjnym KL Stutthof więźnia Johanna Neumanna z Gdańska, 
osadzonego za zabójstwa i napady rabunkowe – korespondencja.] [j.niemiecki] 1942. 



10 [Der Polizeidirektor in Thorn. 
Opracowanie sprawozdawczo-informacyjne o stanie administracyjnym, ludnościowym 
i gospodarczym policyjnego okręgu toruńskiego oraz o organizacji Policji Ochronnej 
‘Schutzpolizei/ w tym okręgu wg stanu na dzień 20.09.1941.] [j.niemiecki] 1941. 

11 Der Polizeidirektor in Thorn. 
Tymczasowe podstawy prawne działania policji na ziemiach polskich wcielonych do 
Rzeszy – korespondencja wyjaśniająca.] [j.niemiecki] 1940. 

12 Der Polizeidirektor in Thorn. 
Zbiór przepisów prawnych o postępowaniu karnym wobec Polaków, Rosjan i Żydów 
oraz o zasadach wykonywania orzeczeń karnych.] [j.niemiecki] 1941-1945. 

13 Der Polizeidirektor in Thorn. 
Wytyczne Inspektora Policji Bezpieczeństwa i SD /IdS/ w Gdańsku w sprawie 
postępowania ze zbiegłymi, a następnie ujętymi polskimi robotnikami 
przymusowymi.] [j.niemiecki] 1941-1945. 

14 Der Polizeidirektor in Thorn. 
Wytyczne Wyższego Dowódcy SS i Policji w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, Dowódca 
Policji Porządkowej ‘HSSuPolF, BdO/w sprawie stosowania łagodniejszych represji 
karnych wobec osiedleńców narodowości niemieckiej.] [j.niemiecki] 1943. 

15 Der Polizeidirektor in Thorn. 
Zbiór przepisów prawnych /wycinki z dziennika urzędowego, odpisy itp./ dot. 
ogólnych zagadnień więziennictwa.] [j.niemiecki] 1943. 

16 Der Polizeidirektor in Thorn. 
Zestawienie liczbowe  o stanie więźniów w okręgu policyjnym toruńskim w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 1944r. z korespondencją towarzyszącą.] [j.niemiecki] 1945. 

17 Der Polizeidirektor in Thorn. 
Besondere  fuer die Versorgung NrNr 1-30, 32-41, 43-44.  
Zbiór biuletynów wydawanych przez Szefa Policji Porządkowej /Der Chef der 
Ordnungspolizei/ w sprawach administracyjno-gospodarczych za okres: 5.01.1943-
14.09.1943.] [j.niemiecki] 1943. 

18 Der Polizeidirektor in Thorn. 
Zbiór biuletynów informacyjnych /Nachrichtenblatt/ wydawanych przez Dyrektora 
Policji w Toruniu, dot. wewnętrznych spraw ogólnosłużbowych /osobowe, 
regulaminowe, socjalne itp. za rok 1942.] [j.niemiecki] 1943. 

19 Der Polizeidirektor in Thorn. 
Pisma ogólne Zakładu Ubezpieczeń w Gdańsku /Landsversicherungsanstalt Danzin-
Westpreussen/ dot. zasad wypłacania rent i należności z tytułu ubezpieczeń 
społecznych.] [j.niemiecki] 1940-41. 

20 Der Polizeidirektor in Thorn. 
Przydziały mieszkań służbowych – korespondencja.] [j.niemiecki] 1941-44. 

21 Der Polizeidirektor in Thorn. 
Pisma okólne Prezydenta rejencji w Bydgoszczy dot. trybu wydawania biletów 
kolejowych polskim robotnikom; korespondencja. [j.niemiecki]  

22 [Gendarmerie Posten Alexandrow/Wechsel/Hermannsbad/. 
Utworzenie Selbstschutz’u na włączonych do Rzeszy ziemiach polskich I 
podporządkowanie go d-cy porządkowej /Orpo/ - tekst dekretu Reichsfuehrera SS i 
Szefa Niemieckiej Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy z dnia 26 
września 1939 r.] [j.niemiecki]1939. 



23 [Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD in Bromberg.] 
Befehle u. Meldungen vom IdS. 
[Zwalczanie działalności polskich organizacji podziemnych naPomorzu /rejon 
“Weichsel-West” – miejscowości: Chojnice, Kościerzyna, Tuchola, Świecko, Starogard, 
Płock, Ciechanów i inne/ - rozkazy, meldunki i korespondencja; m.in. podano 
informacje o podziale i składzie grup operacyjnych.] [j.niemiecki]1944. 

24 [Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD in Bromberg.] 
Banden-West u. Tagesmeldungen. 
[Ruch oporu na Pomorzu /rejon “Weichsel-West” – miejscowości: Grudziądz, Rypin, 
Nowe i inne/ - doniesienia o napadach na placówki i posterunki niemieckie oraz 
dzienne meldunki o rezultatach osiągniętych w zwalczaniu organizacji podziemnych.] 
[j.niemiecki]1945. 

25 [Geheime Staatspolizei. Staatspolizeistelle Bromberg. 
Akta dochodzeniowe w sprawie powstania i działalności na terenie Torunia i okolic 
tajnej organizacji podziemnej pod nazwą „Polska Armia Powstańcza Demokratycznej 
Polski” – kopie protokołów z przesłuchań aresztowanych członków organizacji. Tom 
IV.] [j.niemiecki]1943. 

26 [Der Kommandeur der Sichercheitspolizei und des SD in Bromberg. Aussenstelle 
Graudenz. 
Akta dochodzeniowe w sprawie Pauliny Jasińskiej aresztowanej pod zarzutem 
utrzymywania kontaktów z członkami organizacji podziemnej – protokół z 
przesłuchania podejrzanej.] [j.niemiecki]1944. 

27 [Geheime Staatspolizei. Staatspolizeistelle Bromberg. 
Aussendienstststelle Ripin. 
Ruch oporu w powiatach Rypin I Strasburg – meldunki o akcjach organizacji 
podziemnych.] [j.niemiecki]1944. 

28 [Geheime Staatspolizei. Staatspolizeistelle Bromberg. 
Aussendienstststelle Thorn. 
Akta dochodzeniowe w sprawie powstania i działalności w Toruniu i okolicy tajnej 
organizacji podziemnej pod nazwą „Rząd Demokratycznej Polski” – kopie protokołów 
z przesłuchania aresztowanych członków organizacji, postanowienie o zwolnieniu z 
aresztu Józefa Nowakowskiego.] [j.niemiecki]1944. 

31 [Der Hoehere SS-und-Polizeifueher Posen. 
1.Wykaz akt; 
2. Informacja o zmianie siedziby służbowej urzędów: 
    a/ Wyższego Dowódcy SS i  Policji w Poznaniu, 
    b/ Okręgu SS/SS-Oberabschnitt Warthe/ w Poznaniu, 
    c/ Inspektora Policji Bezpieczeństwa i SD w Poznaniu, 
    d/ Dowódcy Policji Porządkowej w Poznaniu.] [j.niemiecki] 1940. 

32 [Der Hoehere SS-und-Polizeifueher beim Reichsstaatthalter in Posen. 
Der Befehlshaber der Ordnungspolizei. 
Rozkaz specjalny w sprawie kontroli nielegalnego wywozu artykułów żywnościowych z 
tzw. Kraju Warty i zwalczania pokątnego handlu.] [j.niemiecki] 1940. 

33 [SS-Oberabschnitt Warthe. 
Sprawy osobowe, finansowe i ogólno-służbowe – rozkazy i zarządzenia władz 
nadrzędnych i własne oraz m-ne sprawozdania imienne ze stanu osobowego za okres: 
luty 1940-wrzesień 1944.] [j.niemiecki] 1940-44. 



34 [SS-Oberabschnitt Warthe. 
Miesięczne /od 30.09.1941 kwartalne/ sprawozdania sytuacyjne /Lagebericht/ z 
jednostek podległych: SS-Abschnitt XXXXII i XXXXIII dot. m.in. spraw ludności 
niemieckiej i pochodzenia niemieckiego, działalności „Selbstschutzu” oraz spraw 
ogólnosłużbowych.] [j.niemiecki] 1940-1941. 

35 [SS-Oberabschnitt Warthe. Verwaltung. 
Akta w sprawie SS-Hauptsturmfuehrera Mathiasa Zettlera, b. szefa „Selbstschutzu” w 
rejonie Nieszawa-Ciechocinek /Nessau-Hermannsbad/ w okresie: wrzesień 1939-lipiec 
1940, uniewinnionego wyrokiem XXIII Sądu SS i Policji w Poznaniu od zarzutu 
przywłaszczenia pieniędzy z kwest publicznych na rzecz „Selbstschutzu”,lecz 
ukaranego dyscyplinarnie obniżeniem stopnia w SS za prowadzenie „lewej” kasy i brak 
nadzoru nad zbiórkami pieniężnymi.] .] [j.niemiecki] 1940-1941. 
 

36 [SS-Oberabschnitt Warthe. Verwaltung. 
Akta w sprawie SS-Untersturmfuehrera Herberta Woellera, b. szefa administracji 
jednostek „Selbstschutzu” w Łodzi w okresie: wrzesień 1939 – koniec 1940, skazanego 
wyrokiem XXIII Sądu SS i Policji w Poznaniu na karę 3 lat 6 m-cy więzienia za 
uchybienia dyscyplinarne, defraudację i próbę szantażu.] [j.niemiecki] 1941-1942. 
 

37 [SS-Oberabschnitt Warthe. Verwaltung. 
Unterrichtstagungen. 
Konferencja szkoleniowa kierowników służb administracyjnych w dniach 22-23 lutego 
1941r. w Inowrocławiu – program, materiały pomocnicze do szkolenia, m.in. dot. 
polityki rasowej, zadań stowarzyszenia „Lebensborn” itp.]  
[j.niemiecki] 1941. 

38 [Befehlshaber der Ordnungspolizei Posen. 
Preliminarz budżetowy policji porządkowej /Orpo/ I policji kryminalnej /Kripo/ na rok 
obrachunkowy 1942, opracowany przez urząd Reichsfuehrera SS I Szefa Niemieckiej 
Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy. Część obejmująca okręgi: 
Gdańsk-Prusy Zachodnie i „Kraj Warty”.] [j.niemiecki] 1942. 

39 [Der Polizeipraesident in Posen. 12./5./ Polizei-Revier Posen. 
Struktura organizacyjna i obsada osobowa Policji Ochronnej /Schutzpolizei/ w 
Poznaniu w latach 1941i 1941-1942 – schemat graficzny, zestawienia liczbowe i 
imienne.] [j.niemiecki] 1940-1941. 

40 [Der Polizeipraesident in Posen. 12./5./ Polizei-Revier 
Zbiór rozkazów dziennych Dowódcy Policji Ochronnej /Schutzpolizei/ w Poznaniu w 
sprawach osobowych, operacyjnych I ogólnosłużbowych za okres 17 czerwca1943-23 
grudnia 1944.] [j.niemiecki] 1943-1944. 

41 [Der Polizeipraesident in Posen. 12./5./ Polizei-Revier Posen. 
Zbiór zarządzeń, ogólników I wytycznych naczelnych władz Rzeszy oraz władz 
policyjnych I cywilnych tzw. Kraju Warty, dot. traktowania ludności polskiej, 
przeprowadzania kontroli, wysiedleni, rozmieszczenia jeńców wojennych, 
poszukiwania zbiegłych robotników przymusowych oraz spraw ogólnosłużbowych.] 
[j.niemiecki] 1940-1944. 
 

42 [Der Polizeipraesident in Posen. 12./5./ Polizei-Revier Posen. 



Sprawozdanie sytuacyjne i z działalności Policji Ochronnej /Schutzpolizei/ w Poznaniu 
za okres: 1 lipca1940-31 grudnia 1941.] [j.niemiecki] 1942. 

43 [Der Polizeipraesident in Posen. 12./5./ Polizei-Revier Posen. 
Ochrona przeciwlotnicza. Organizacja I działalność, zwalczanie skutków nalotów itp. – 
zarządzenia, okólniki i wytyczne naczelnych władz Rzeszy oraz władz policyjnych i 
wojskowych, tzw. Kraju Warty.] [j.niemiecki] 1942-1944. 

44 [Der Polizeipraesident in Posen. 1./8., 10, 10.,11./ Polizei-Revier Posen. 
Ruch pojazdów mechanicznych. Akta w sprawie wyjaśnienia celowości jazdy pojazdów 
zatrzymanych podczas kontroli drogowej.] [j.niemiecki] 1941. 

45 [Gendarmerieposten z Lobau/Luboń k. Poznania/. 
Kontrole zachowania ludności, konfiskaty I rekwizycje, sprawy gospodarcze – kopie 
korespondencji z urzędem Landrata i Gestapo w Poznaniu.] [j.niemiecki] 1940. 

46 [Gendarmerieposten z Lobau/Luboń k. Poznania/. 
Zbiór akt dochodzeniowo-śledczych w sprawach prowadzonych przeciwko 
mieszkańcom miasta i powiatu Luboń k. Poznania /Polacy, Żydzi, Rosjanie, Niemcy/ o 
potajemny ubój, nielegalne gorzelnictwo, pokątny handel, odmowę wykonania pracy, 
ucieczkę z obozu jeńców i inne czyny.] [j.niemiecki] 1942. 

47 [Gendarmerieposten z Lobau/Luboń k. Poznania/. 
Inhaltsverzeichnis der Anzeigen des Gendarmerie-Postens Lobau Kreis Posen. Ab: 1. 
Januar 1942. Bis: 31 Dezember 1942. 
[Rejestr doniesień o przestępstwach wrz z nazwiskami sprawców, określeniem 
popełnionego czynu I sygnaturą akt prokuratorskich za okres: 2.01.1942-17.11.1942.] 
[j.niemiecki] 1942. 
 

48 [Gendarmerie Posten Wollstein. 
Sprawozdanie z sytuacji politycznej, stanu bezpieczeństwa i działalności żandarmerii w 
powiecie Wolsztyn w okresie: 27 czerwca-15 września 1942 r.] [j.niemiecki] 1942. 

49 [Geheime Staatspolizei. Staatspolizeileitstelle Posen. 
Werbunek do służby w policji; zgłoszenia, korespondencja.] [j.niemiecki] 1940. 

50 [Geheime Staatspolizei. Staatspolizeileitstelle Schroda. 
Działalność Einsatzgruppe VI w Środzie we wrześniu 1939r.; meldunki o wydarzeniach, 
wykazy imienne aresztowanych, protokoły przesłuchania świadków, korespondencja.] 
[j.niemiecki] 1939. 

51 [Staatliche Kriminalpolizei. Kriminalpolizeileitstelle Posen. 
Akta dochodzeniowe w sprawie uchwycenia fałszywego banknotu Banku Emisyjnego 
w Polsce, wartości 5. zł.] [j.niemiecki] 1941. 

52 [Der Polizeipraesident in Lodsch. 
Zabezpieczenie przy użyciu SS i policji, znajdujących się w Łodzi zapasów 
materiałowych – odpis odpowiedzi na propozycje Urzędu Powierniczego w Łodzi 
/Treuhandstelle Ost/.] [j.niemiecki] 1940. 

53 [Geheime Staatspolizei. Staatspolizeileitstelle Litzmannstadt. 
Aussendienststelle Schieradsch. 
Akta dochodzeniowe w sprawie Adama Olszewskiego I innych, uczestników zbrojnego 
starcia z funkcjonariuszami policji bezpieczeństwa w dniu 27 lutego 1941r. w Kaliszu.] 
[j.niemiecki] 1941. 

54 [Gendarmerie  Posten Treuensingen /Ceków/.  



Zbiór zarządzeń, okólników i wytycznych władz policyjnych i cywilnych „Kraju Warty” 
dot. traktowania ludności polskiej /m. in. osób wysiedlonych/, zbiegłych jeńców 
wojennych i robotników przymusowych oraz ogólnych spraw porządkowych, 
komunikacyjnych i sanitarnych.] [j.niemiecki] 1942. 

55 [Gendarmerie  Posten Treuensingen /Ceków/.  
Zbiór rozkazów dziennych i komunikatów Dowódcy Policji Porządkowej /BdO/ w 
Poznaniu w sprawach operacyjnych i ogólnosłużbowych /m.in. zwalczanie polskiego 
ruchu oporu i działalność grupy bojowej Reinefartha w powstaniu warszawskim.] 
[j.niemiecki] 1943-1944. 

56 [Der Kommandeur der Gendarmerie beim Regierunspraesidenten in Litzmannstadt. 
Gendarmerieposten Treuensingen /Ceków k. Kalisza/.  
Wytyczne i okólniki dowódcy żandarmerii /KdG/ w Łodzi w sprawach 
ogólnosłużbowych oraz okresowe sprawozdania – numery 3-8, 10-17 z 1944 r. – 
dowódcy policji porządkowej /KdO/ w Łodzi o ważniejszych wydarzeniach policyjnych, 
akcjach przeciwko ruchowi oporu, doraźnych egzekucjach itp. na terenie rejencji 
łódzkiej.] [j.niemiecki] 1943-1944. 

57 [Geheime Staatspolizei. Staatspolizeileitstelle Litzmannstadt. 
Wytyczne dla jednostek podległych I urzędów administracji cywilnej /odpis/ w sprawie 
stosowania dekretu RSHA z dnia 28 października1942 r. o statusie i traktowaniu 
ludności ukraińskiej w Rzeszy /emigrantów, robotników przymusowych itp./.] 
[j.niemiecki] 1942. 

58 [Geheime Staatspolizei. Krmiminalpolizeileitstelle Litzmannstadt. 
Egzemplarz “Biuletynu Policji Kryminalnej w Łodzi” /Meldeblatt der 
Kriminalpolizeistelle Litzmannstadt/ nr 21z dnia 21 września 1942 r. z ogólnymi 
obwieszczeniami I komunikatami o deliktach kryminalnych.] [j.niemiecki] 1942. 

59 [Geheime Staatspolizei. Krmiminalpolizeileitstelle Litzmannstadt. 
Fragment kartoteki policyjnej osób aresztowanych pod zarzutem popełnienia deliktów 
kryminalnych, a następnie straconych względnie zmarłych.] [j.niemiecki] 1942. 

60 [Geheime Staatspolizei. Krmiminalpolizeileitstelle Litzmannstadt. 
Barverkaefe. Warenverwertung Kassabuch. Register lt Kassabuch. 
Książka kasowa I rejestr osobowo-rzeczowy do książki kasowej należności za 
zakupione towary.] [j.niemiecki] 1941-1944. 

76 [/Schutzpolizei/ Dienstelle Feldpostnummer 16107 D, 2. Zug 
Sprawozdanie sytuacjne o sytuacji politycznej, gospodarczej I ludnościowej oraz o 
akcjach policyjnych I działalności w okresie sierpień-paździenik 1943 w rejonie 
łodawa-Chełm-Hrubieszów.] [j.niemiecki] 1942-1943. 

82 /Ukrainische Selbschutzlegion, Batalion 31 
Wykaz poległych we wrześniu 1944 r. /poz. 1-10/ w Warszawie oraz znajdujących się 
w szpitalach wojskowych /poz. 11-44/ żołnierzy ukraińskiego Selbschutzlegion, 
Batalion 31, wraz z wyszczególnieniem sumy żołdu, podpisany przez SS-
Oberscharfuehrera Raulinaz dnia 12.10.1944 r. 
 [j.niemiecki] 1942-1945. 

 
 


