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obtained from the General Director, including specific archives under his control, on the Internet, the 
World Wide Web, or any other publicly accessible on-line network without the written permission of the 
General Director. Citation of the materials in any publication must refer to the Museum and the Polish 
State Archives and must include the name of the archival group and catalogue number of the originals. 
 
Preferred citation: (Identification of item),  Regierungs des GG (Sygn. 111): Rząd Generalnego Gubernatorstwa:  
General Government, 1939-1945, RG-15.493, United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington,  
DC.  
 
Acquisition information:  The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the filmed 
collection via the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs Division in 
Nov. 2016.  
 
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. 
 
Existence and location of originals:   
 Archiwum Akt Nowych 

ul. Stefana Hankiewicza 1 
02-517 Warsaw 
tel: 011 48 22 58 93 118 
fax: 011 48 22 58 93 001 
email: secretariat@aan.gov.pl 
Web page: www.aan.gov.pl 

 
Copyright Holder: 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 
ul. Rakowiecka 20 
Warsaw 02-517 
Poland 
Tel. 011 48 22 565-46-00 
e-mail: ndap@archiwa.gov.pl 
Web page: www.archiwa.gov.pl 

 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see archives catalog 
at collections.ushmm.org for further information. 
 
Processing history:  Finding aid adapted from the inventory provided by the United States Holocaust 
Memorial Museum International Archival Programs Division by Aleksandra Borecka, January 2017. 
 
Scope and Content of Collection 
Selected records from the following departments of the Regierung des Generalgouvernements (General 
Government) in Poland: 1.  The Department of Internal Administration (Haubtabteilung Innere 
Verwaltung), which includes records relating to matters such as the organization of the Sonderdienst 
and Baudienst; religious denominations and national minorities; registry books of the Jewish population 
in the districts of Krakow, Radom, Warsaw, and Lublin; and the list of books owned by Jews and 
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transferred to the National Library in Krakow, 1939-1944, (File 422/1-573), 2.   The Department of Labor 
(Haubtabteilung Arbeit) consisting of records relating to the organization of the labor market, 1939-1944 
(File 1414-1414/8); 3.  The Department of Propaganda (Haubtabteilung Propaganda), consisting of 
records relating to exhibitions, celebrations, and propaganda campaigns, 1939-1943 (File 1415/-1441/1). 
 
 
System of Arrangement 
Arranged in three series:  
1. Department of Internal Administration [Hauptabteilung Innere Verwaltung (Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej)], File 422-573  
2. Department of Labor [Hauptabteilung Arbeit (Główny Wydział Pracy)], File 1414/1-8  
3. Department of Propaganda [Hauptabteilung Propaganda (Główny Wydział Propagandy)], File 1415-1441. 
 
Indexing Terms 
 
Personal Name 
Frank, Hans, 1900-1946. 
Kwiek, Rudolf. 
 
Corporate Name: 
Rząd Generalnego Gubernatorstwa (Poland) 
American Jewish Joint Distribution Committee. 
CENTOS (Organization) 
Polski Czerwony Krzyż. 
Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce. 
Związek Węgierski. 
 
Genre/Form: 
Birth certificates--Poland. 
Correspondence. 
Diaries. 
Maps. 
Marriage certificates--Poland. 
Memorandums. 
Propaganda. 
Questionnaires. 
Registers. 
Reports. 
 
Geographic Name: 
Poland--History--Occupation, 1939-1945. 
Poland--Politics and government--History--20th century. 
Poland--Ethnic relations--History--20th century. 
Germany--Politics and government--1933-1945. 
Baligród (Poland) 
Baranów (Poland) 
Biecz (Poland) 
Bobowa (Poland) 
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Bochnia (Poland) 
Dąbrowa Tarnowska (Poland) 
Dębica (Poland) 
Dunajec (Poland) 
Frysztak (Poland) 
Głogów (Poland) 
Grybów (Poland) 
Jarosław (Poland) 
Jasło (Poland) 
Kalwaria (Poland) 
Kraków (Poland) 
Krosno (Poland)  
Łańcut (Poland) 
Mielec (Poland) 
Myślenice (Poland) 
Niebylec (Poland) 
Nowy Sącz (Poland) 
Nowy Targ (Poland) 
Pilzno (Poland) 
Przemyśl (Poland) 
Radomyśl Wielki (Poland) 
Ropczyce (Poland) 
Rozwadów (Poland) 
Rymanów (Poland) 
Rzeszów (Poland) 
Sędziszów (Poland) 
Sokołów (Poland) 
Strzyżów (Poland) 
Tarnów (Poland) 
Tyczyn (Poland)  
Wieliczka (Poland) 
Wielopole (Poland) 
 
Topical Term: 
World War 1939-1945--Atrocities--Poland. 
World War, 1939-1945--Civilian relief--Poland. 
Administrative agencies--Records and correspondence--Law and legislation--Poland. 
Jews--Poland--History--20th century--Registers. 
Polish people--Relocation--History--20th century. 
Romanies--Poland--History--20th century--Registers. 
Hungarians--Legal status, laws, etc.--Poland--History--20th century. 
Minorities--Legal status, laws, etc.--Poland--History--20th century. 
Jewish councils--Poland--History--20th century. 
Forced labor--Poland--History--20th century. 
Holocaust Jewish (1939-1945)--Poland--History. 
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CONTAINER LIST 
 

NOTE:  Polish inventory provided by the United States Holocaust Memorial Museum International 
Archival Programs Division. 
 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (The Central Archives of Modern Records) 
Regierungs des GG (Sygn. 111): Rząd Generalnego Gubernatorstwa: General Government 
 
 
   Wybrane materiały: 
 
 Hauptabteilung Innere Verwaltung (Główny Wydział Administracji Wewnętrznej), sygn. 422-573 
 
Hauptabteilung Arbeit (Główny Wydział Pracy), sygn. 1414/1-8 
 
Hauptabteilung Propaganda (Główny Wydział Propagandy), sygn. 1415-1441 
 
 
Sygn. 422/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung /Główny Wydział Administracji Wewnętrznej 

Różnorodne sprawy, głównie indywidualne z zakresu właściwości Wydziału Głównego Spraw 
Wewnętrznych, m. in.  
- Poszukiwanie osób, np. tenisistki Jadwigi Jędrzejewskiej, hrabiny Tarnowskiej, Wolfa 
Rotsteina, Ireny Popiel, siostry Krzysztofa Radziwiłła, Korespondencja. 
- Pozwolenia na wjazd i wyjazd z GG, np. młodzieży polskiej internowanej na Litwie, osób 
przymusowo wysiedlonych, np. z Łodzi do GG, architekta, który pracuje w Niemczech, ale jest 
zainteresowany pracą w GG 
- Prośby o przyznanie obywatelstwa niemieckiego.   
- Spalenie przez Żydów 50 domów w Ostrowi Mazowieckiej. Do podpalenia miało dojść w nocy 
z 9. na 10. 11.1939. Były to domy, które wcześniej należały do Żydów, lecz ci musieli je 
opuścić. Starosta schwytał ok. 200 Żydów, którzy wyjaśnili, że skoro oni nie mogą mieć 
pożytku z tych domów, nie chcą, aby Niemcy mieli z nich jakiś pożytek. Pismo Szefa Dystryktu 
Warszawskiego do Generalnego Gubernatora. 
- Korespondencja w sprawie domów wypoczynkowych dla niemieckich lekarzy  
- Skargi na nadużycia dokonane przez żołnierzy Wehrmachtu.  
- Człony składowe policji bezpieczeństwa /Sicherheitspolizei/. 
- Wystąpienia Polaków próbujących się wkupić w łaski Niemców, np.  
* anonim osoby, której dobre stosunki Polski i Niemiec leżą na sercu. Pisze ona o zagrożeniu, 
które może nadejść ze strony niezadowolonej ludności żydowskiej. Osoba ta uważa, że dobrze 
zna Polaków i Żydów i dlatego jest zdania, że jedynym środkiem, aby oddzielić Polaków od 
szkodliwych wpływów żydowskich jest sterylizacji żydowskich chłopców, która powinna mieć 
miejsce zamiast obrzezania i powinna zostać przeprowadzona pod nadzorem gmin polskich.  
Komentarz do anonimu Wydział Ochrony Zdrowia i Opieki Lekarskiej (Abt. Gesundheitswesen 
u. ärztliche Volkspflege). Anonim nie mówi nic nowego, w kręgach fachowców dyskutowano 
nad różnymi pomysłami. Podjęcie takich kroków, jak wymienione w anonimie zależy od 
rozwoju sytuacji politycznej, która będzie miała decydujące znaczenie dla „ostatecznego 
rozwiązania kwestii żydowskiej” (11.01.1940) 
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- Pismo z 18.12.1939 do Szefa Dystryktu Warszawskiego w sprawie aparatów radiowych. 
Volltmann ? z Krakowa, który słyszał, że w Warszawie znajduje się 100 000 aparatów prosi o 
udostępnienie mu 2000 dla urzędników, ponieważ w Krakowie nie można ich zdobyć. 
Odpowiedź przesłana do Urzędu  Generalnego Gubernatora: W Warszawie znajduje się ok. 20 
000 aparatów, z czego większość jest zepsuta, trzeba więc będzie uruchomić warsztaty, aby 
radia naprawić. Poza tym jest prośba, aby każdemu Volksdeutschowi udostępnić aparat za 
darmo. W związku z tym, odpowiedź na prośbę jest negatywna.  
- Pismo inspektora finansowego w Jarosławiu do kierownika Wydziału Finansów Rządu GG z 
dn. 7.12.1939 dot. podatków, w tym także rozmowy z Landkommisarem w Jarosławiu na 
temat zaległości podatkowych Żydów. Landkommisar miał sprzedać majątek żydowski i 
zainkasować zysk ze sprzedaży. Inspektor finansowy zwrócił uwagę, że zysk ze sprzedaży miał 
służyć na pokrycie zaległości podatkowych i prosi o wyjaśnienie sprawy. Korespondencja  
- Korespondencja dot. Anieli Kani (sierpień, wrzesień 1939). A. K. chora umysłowo przebywała 
w Zakładzie Psychiatrycznym w Jenie. Miała umrzeć wskutek osłabienia serca 4.07.1939. 
- Korespondencja urzędowa dot. zakazu osiedlania się na stałe w Polsce żonom i rodzinom 
urzędników Rządu GG. Gubernator zezwala na 3- tygodniową wizytę raz na kwartał. 
- Korespondencja dot. osób prywatnych, np. pozwolenie na poruszanie się po GG, prośba 
żołnierza do H. Franka o pomoc w znalezieniu pracy dla rodziny. 
- Prośba Izaka Scheinoka  z Rozwadowa (6.06.1940) w sprawie kary za nie noszenie opaski. 
Kara została orzeczona na  100 zł. Izak Scheinok prosi o zwolnienie z kary finansowej, 
ponieważ nie stać go na zapłacenie. Prosi też o zamianę zapowiedzianej kary 20 dni więzienia, 
która mogłaby go kosztować skrócenie życia na karę pracy, którą mogłyby odbyć jego dzieci. I. 
Scheinok tłumaczy, że nie założył opaski, ponieważ została ona odpruta od ubrania z powodu 
czyszczenia i wychodząc na ulicę w pośpiechu zapomniał ją przyszyć, ale nie miał „złych 
zamiarów”. Odpowiedź na prośbę negatywna.  
- Korespondencja w sprawie ustalenia ojcostwa Christel Netzel.  
 Korespondencja, /1939-1941/  
492 strony paginowane 

Sygn. 422/2 Hauptabteilung Innere Verwaltung/Główny Wydział Administracji Wewnętrznej 
Różnorodne sprawy, przeważnie indywidualne z zakresu kompetencji Wydziału Głównego 
Spraw Wewnętrznych, m. in. wjazdy i wyjazdy z GG, rejestracja zwierząt domowych, 
schwytanie członka polskiej organizacji podziemnej Michała Stenka, zbieranie rozproszonych 
akt urzędowych, podatki, znaki na samochodach. Korespondencja, zarządzenia, memoranda, 
/1939-1940/ 

Sygn. 422/3 Hauptabteilung Innere Verwaltung/Główny Wydział Administracji Wewnętrznej 
Różnorodne sprawy, przeważnie indywidualne z zakresu kompetencji Wydziału Głównego 
Spraw Wewnętrznych, m. in.  
-sprawy dot. akt stanu cywilnego, ustalanie obywatelstwa, zmiana nazwiska 
- korespondencja dot. regulacji prawnych w sprawie zakupu ziemi przez Niemców w GG 
- sprawa uwolnienia z więzienia i pozyskania współpracy Wincentego Witosa 
- Sprawa obywatelstwa niemieckiego dla (m.in. dla Volksdeutschów i przesiedlonych z Rzeszy, 
a także wnioski osób zamieszkałych na terenie GG). Ankieta, na podstawie której decydowano, 
czy przyznać obywatelstwo niemieckie osobom zamieszkałym na terenach przyłączonych do 
Rzeszy (strony 118, 119, 214, 215) 
- Odszkodowania za straty poniesione wskutek działań wojennych. Sprawa Leutnanta Rudolfa 
Freysingera, który do sierpnia 1939 mieszkał w Polsce. Kilka dni przed wybuchem wojny 
wyjechał do Rzeszy, zostawiając w Warszawie cały swój dobytek. R.F. zwraca się do Rządu GG 
z prośbą o odszkodowanie, ponieważ dobytek stracił i pozostał bez środków do życia. 
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Odpowiedź: nie ma jeszcze (1940) regulacji prawnych, które umożliwiałyby oszacowanie strat i 
przyznanie odszkodowania.  
- Wniosek o odszkodowanie dla firmy J. G. Schmidt jun. Söhne A.-G. 16.08.1939 roku firma 
wysłała przesyłkę, która zaginęła. Korespondencja.  
- Pismo Królewskiej Ambasady Włoskiej w Berlinie (19.04. 1940) z prośbą o informacje dot. 
aresztowanego Arnolda Szyfmana, dyrektora teatrów warszawskich. Prośba motywowana 
zasługami Szyfmana w zakresie popularyzowania teatru włoskiego. Korespondencja między 
Urzędem Szefa Dystryktu Warszawskiego, a Wydziałem Administracji Wewnętrznej w sprawie 
aresztowania Szyfmana. Szyfman, jako katolik  żydowskiego pochodzenia, został aresztowany 
2.3.1940 za nie noszenie opaski i skazany na 6 mies. więzienia.  
- Prośba Dr. Ludwiga Holzera (2.05.1940) o zwolnienie od noszenia opaski. Dr. Holzer był 
oficerem w armii austriackiej i posiada Krzyż Żelazny II Klasy. Dokumenty potwierdzające jego 
zasługi. Prośba rozpatrzona negatywnie. Odpowiedź z 18.05.1940. Generalny Gubernator 
zarządził, że nie dopuszcza się wyjątków.  
- Prośba inż. Leo Smetany z Krakowa (20.05.1940) o zwolnienie z obowiązku noszenia opaski. 
L. S., ur. w 1897 swoją prośbę motywuje tym, że służył w armii austro-węgierskiej, gdzie był 
ciężko ranny i został wielokrotnie odznaczony. Ukończył niemiecką Wyższą Szkołę Techniczną 
w Brünn i pracował jako konstruktor pojazdów w Rumpler Motoren A.-G. Później założył 
własne przedsiębiorstwo, gdzie zatrudniał 40 pracowników. Ma nadzieję na pozytywne 
rozpatrzenie sprawy. Prośba rozpatrzona negatywnie z przyczyn „zasadniczych”.  
- Prośba Juli Rothstein (25 l.), zam. w Jarosławiu, aby ją i jej 2 córki zwolnić z obowiązku 
noszenia opaski. J. R. przeszła na wiarę chrześcijańską, ponieważ została wychowana w 
klasztorze w duchu chrześcijańskim, zrobiła to ze szczerej potrzeby serca i przy okazji 
przyswoiła sobie „nienawiść i wrogość nie do przezwyciężenia” wobec ludności żydowskiej. 
Pochodzi z rodziny właścicieli dóbr, uznawanych za polskich obywateli. Prośba rozpatrzona 
negatywnie. 
- Prośba Berty Grünberg (15. 05.1940) wyznania mojżeszowego, zam. w Warszawie, ul 
Karmelicka 3 m. 3, o wsparcie. B.G. jest wdową po lekarzu, który poległ na froncie. Prosi o 
wsparcie, ponieważ jako starsza osoba pozbawiona jest możliwości zarobkowania, a po 
śmierci męża nie ma środków do życia.  
- Zawiadomienie dot. posiedzenia, na którym miały zostać omówione problemy i zadania 
policji w GG. Pismo Generalnego Gubernatora do Szefa SS i Policji z dn. 16.05. 1940 
- Korespondencja dot. kosztów opieki nad chorym umysłowo. Pusty formularz dot. kosztów 
opieki nad chorymi umysłowo.  
- Pismo dot. budowy baraków dla ewakuowanych i uciekinierów w Okręgu Jasło.  
- Program pobytu głównego gubernatora w Radomiu 25.-26. maj 1940 (druk). 
- Korespondencja w sprawie zaginionej lekarki Godziałkowskiej  
- Korespondencja w sprawie wydania dokumentów dla obywatela polskiego Vasila Cibuli. 
(Wasyla Cybuli?) 
- Korespondencja w sprawie sanatorium w Krynicy. Prośba do Gerneralnego Gubernatora, aby 
udzielał zezwolenia na 4-5 tyg. Pobyt w Krynicy żołnierzom Wehrmachtu, pracownikom, 
urzędnikom, robotnikom i ich rodzinom. Korespondencja, ustalenia, przepustki na pobyt w 
Krynicy. Taka sama prośba z Buska-Zdroju. Prośba z Buska odrzucona.  
- Korespondencja dot. sanatorium w Krynicy. Zapytania: kto może być gościem sanatorium, 
czy Ukraińcy także oraz jak zorganizować godziny na basenie, Niemcy, Polacy i Ukraińcy razem, 
czy oddzielnie.  Ustalenie, że gośćmi sanatorium podczas wizyty Franka  mogą być tylko 
Niemcy.  
Korespondencja, zarządzenia, memoranda, ankiety, /03.-10.1940/ 
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270 stron paginowanych  
Sygn. 422/4 Hauptabteilung Innere Verwaltung/Główny Wydział Administracji Wewnętrznej 

Różnorodne sprawy, przeważnie indywidualne z zakresu kompetencji Wydziału Głównego 
Spraw Wewnętrznych, m. in. transporty przesiedleńców z ziem przyłączonych do Niemiec, 
projekt ograniczenia swobody ruchu ludności w GG, decyzja Franka wstrzymania zasiłku dla 
bezrobotnych, sprawy pomocy dla ludności polskiej z zagranicy, przygotowanie audiencji 
kardynała Sapiehy u generalnego gubernatora, list chłopów z GG do Hitlera. Korespondencja, 
zarządzenia , instrukcje, noty dyplomatyczne, notatki do akt. 

Sygn. 422/5 Hauptabteilung Innere Verwaltung/Główny Wydział Administracji Wewnętrznej 
Różnorodne sprawy, przeważnie indywidualne z zakresu kompetencji Wydziału Głównego 
Spraw Wewnętrznych, m. in. zarządzenie o małym ruchu granicznym między Niemcami i GG. 
Sprawy dot. Volksdeutschów, wywożenie żywności z GG przez członków SS, ujęcie zbioru 
tytoniu w 1940. Zarządzenia, wytyczne, korespondencja, /06.1940-1941/ 
 

Sygn. 422/6 Hauptabteilung Innere Verwaltung /Główny Wydział Administracji Wewnętrznej 
Różnorodne sprawy, przeważnie indywidualne z zakresu kompetencji Wydziału Głównego 
Spraw Wewnętrznych, m. in. poszukiwanie osób, prośby o zgodę na zawarcie małżeństwa z 
Polką, zezwolenie na ekshumację zwłok, surowe przestrzeganie zasady rozdziału 
narodowościowego w przedziałach kolejowych, list chłopa z GG do generalnego gubernatora, 
anonim Żyda z Warszawy, PZ-Korrespondenz. Nachrichtendienst für Luftschutz und Gasschutz. 
Korespondencja, zarządzenia, /09.1940-01.1941/,  
204 strony paginowane 

Sygn. 422/7  Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. I Allgemeine Staatsverwaltung//Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział I Ogólnej Administracji Państwowej 
Administracja centralna i terenowa. M. in. sprawozdanie starosty Warszawa-powiat, zmiany 
granic okręgów i powiatów, działalność administracji w okręgu warszawskim (opracowanie), 
tworzenie komisariatów ziemskich i miejskich (Lands- und Staatskommisariate), zestawienie 
nazwisk starostów w GG, zestawienie starostw oraz podporządkowanych im komisariatów 
ziemskich i miejskich w GG, współpraca z władzami Rzeszy. Zarządzenia, korespondencja, 
/1940-1941/ 
66 stron paginowanych 

Sygn. 422/8 Hauptabteilung Innere Verwaltung/Główny Wydział Administracji Wewnętrznej 
Preliminarze budżetowe starostw wszystkich okręgów na rok 1942, /1942/ 

Sygn. 422/9 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/Główny Wydział Administracji Wewnętrznej 
Zestawienie zachowanych rejestrów poborowych z całego GG według powiatów i 
miejscowości, /1942/ 

Sygn. 423  
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. I Allgemeine Staatsverwaltung 
//Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział I Ogólnej Administracji Państwowej 
Bericht II. Die Innere Verwaltung im Distrikt Warschau. Halbjahresbericht. Półroczne 
sprawozdanie szefa Dystryktu Warszawskiego z zakresu spraw wewnętrznych za pierwsze 
półrocze 1940, /1940/, spięte 

Sygn. 423/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. I Allgemeine Staatsverwaltung 
//Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział I Ogólnej Administracji Państwowej 
Regulowanie ogólnych spraw administracyjnych, m.in. pozwolenia na wwóz, wywóz, przewóz 
materiałów wojennych w GG, pozwolenia na noszenie odznaczeń, ustalenie dni świątecznych, 
nadawanie nazw ulicom i placom, ustanowienie Trybunału Konstytucyjnego Rzeszy 
/Reichsverwaltungsgericht/, zarządzenia. /1941-1942/ 
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Sygn. 423/2 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. I Allgemeine Staatsverwaltung 
//Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział I Ogólnej Administracji  Państwowej 
Einbürgerung im Generalgouvernement. Przyznawanie obywatelstwa niemieckiego w GG. 
Przepisy z zakresu osobowego prawa cywilnego. Zarządzenia, korespondencja. /1940-1944/ 

Sygn. 423/3 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. I Allgemeine Staatsverwaltung//Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział I Ogólnej Administracji Państwowej 
Sprawy policyjne, m.in. ubezpieczenia społeczne polskich pracowników policyjnych, 
zezwolenia na broń, kary administracyjne, sprawy paszportowe i mały ruch graniczny, sprawy 
jeńców polskich, godzina policyjna w Warszawie, obrona przeciwlotnicza i 
przeciwspadochronowa, ćwiczenia Wehrmachtu w strzelaniu, wydawanie kart 
rozpoznawczych /Kennkarten/. Zarządzenia, okólniki, korespondencja. /1940-1943/, 80 stron 

Sygn. 423/4 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. I Allgemeine Staatsverwaltung 
//Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział I Ogólnej Administracji Państwowej 
Obrót nieruchomościami, m. in. sprawy fundacji, obniżenie opłat administracyjnych, walka ze 
spekulacją, dokończenie spraw przedwojennych związanych ze sprzedażą gruntów chłopskich, 
wyciąg z przepisów radzieckich o upaństwowieniu nieruchomości. Rozporządzenia. /bez daty/ 

Sygn. 423/5 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. I Allgemeine Staatsverwaltung 
//Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział I Ogólnej Administracji Państwowej 
Sprawy stowarzyszeń, m.in. pretensje finansowe w stosunku do stowarzyszeń polskich 
zlikwidowanych przez Niemców, podstawy prawne Stowarzyszenia Niższych Urzędników 
Państwowych. Opieka nad grobami wojennymi. Korespondencja, zestawienia, przepisy 
prawne okresu międzywojennego. /1942-1944/ 

Sygn. 423/6 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. I Allgemeine Staatsverwaltung 
//Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział I Ogólnej Administracji Państwowej 
Urząd Odszkodowań Wojennych /Kriegsschädenamt/. Odszkodowania za szkody 
spowodowane działaniami wojennymi, m. in. pomoc w odbudowie budynków zniszczonych 
przez ruch oporu lub w walce z nim. Zarządzenia, podania, /1942-1945/ 

Sygn. 423/7 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. I Allgemeine Staatsverwaltung 
Unterabteilung 1 Kirchenwesen 
//Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział I Ogólnej Administracji Państwowa/ 
Podwydział 1 ds. Wyznań 
Sprawy wyznań religijnych, m.in. sprawy budżetowe, zakaz wydawania duchownym zezwoleń 
na wizytację nauki religii, uprawnienia władz duchownych w zakresie udzielania ślubów, gdzie 
przynajmniej jeden z małżonków jest Niemcem lub niemieckiego pochodzenia (śluby i 
rozwody zgodnie z prawem niemieckim), sprawa zmiany wyznania nie- Niemców w Dystrykcie 
Krakowskim (tabele). Zarządzenia, zestawienia. /1943-1944/ 
11 stron paginowanych i 3 niepaginowane 

Sygn. 424 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. I Allgemeine Staatsverwaltung Unterabteilung 1 
Kirchenwesen//Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział I Ogólnej Administracji 
Państwowej/ Podwydział 1 ds. Wyznań 
Abgelehnte Glocken /Korespondencja w sprawie zwolnienia dzwonów kościelnych od 
rekwizycji, /1941/ 
597 stron paginowanych 

Sygn. 425 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. I Allgemeine Staatsverwaltung Unterabteilung 1 
Kirchenwesen//Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział I Ogólnej Administracji 
Państwowej/ Podwydział 1 ds. Wyznań 
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Freigegebene Glocken von A- M. Korespondencja w sprawie zwolnienia dzwonów kościelnych 
od rekwizycji A-M, /1941/ 
445 stron paginowanych 

Sygn. 426 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. I Allgemeine Staatsverwaltung Unterabteilung 1 
Kirchenwesen//Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział I Ogólnej Administracji 
Państwowej/ Podwydział 1 ds. Wyznań 
Freigegebene Glocken von N-Z /Korespondencja w sprawie zwolnienia dzwonów kościelnych 
od rekwizycji N-Z,  /1941/ 
336 stron paginowanych 

Sygn. 427 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. I Allgemeine Staatsverwaltung 
Unterabteilung 1 Kirchenwesen//Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział I 
Ogólnej Administracji Państwowej/ Podwydział 1 ds. Wyznań 
Die orthodoxe Kirche im östlichen Galizien und im Lemkenland. Opracowanie p.t. „Kościół 
ortodoksyjny we wschodniej Galicji i na Łemkowszczyźnie, /bez daty/ 

Sygn. 427/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. I Allgemeine Staatsverwaltung 
Unterabteilung 2 Vermessungswesen//Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział I 
Ogólnej Administracji Państwowej/ Podwydział 1 ds. Pomiarów 
Pomiary geodezyjne i kartograficzne, m.in. zatwierdzenie polskich geometrów, opłaty od 
zaświadczeń i podań, placówki zaopatrzenia w mapy w okręgach, publikacja map. 
Uproszczenie administracji mierniczej, pomiary gruntów w miastach. Rozporządzenia, 
zarządzenia, wytyczne, korespondencja, /1940-1944/ 

Sygn. 428 
 

Okólniki w sprawach Sonderdienstu /służby specjalnej/, /1940-1941/ 
 

Sygn. 428/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. II Kommunalverwaltung// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział II Administracji Komunalnej 
Sprawy komunalne. Organizacja i zadania Wydziału Spraw Komunalnych. Organizacja policji 
polskiej i związku gmin /Gemeindeverband/. Zmiana granic gmin. Starostowie 
/Kreisstadthauptmann/ - zestawienie nazwisk. Karne opłaty administracyjne. Ochrona wójtów 
i sołtysów przed napadami. Sprawy finansowe gmin „Nachrichtendiesnt des Deutschen 
Gemeindetages.“ Rozporządzenia, zarządzenia, memorandum, korespondencja, /1939-1945/ 

Sygn. 428/2 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. II Kommunalverwaltung// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział II Administracji Komunalnej 
Verordnungen Stadtkämerer Dr Fey-sprawy komunalne. Raport sytuacyjny kierownika 
Wydziału Spraw Wewnętrznych w Urzędzie Szefa Urzędu Warszawskiego, ryczałtowe dodatki 
na wydatki służbowe dla starostów, komisarzy ziemskich i miejskich, wójtów i sołtysów. 
Podatki gminne, sprawy budżetowe gmin, udział gmin w dochodach z podatków 
państwowych. Uzasadnienie i zarządzenie wykonawcze do rozporządzenia o jedności 
administracyjnej, organizacja władz powiatowych, komisariatów ziemskich i Wydziału 
Głównego Spraw Wewnętrznych, sprawy urlopów. Rozporządzenia, zarządzenia, okólniki, 
obwieszczenia, memoranda, korespondencja, druki (Verordnungsblatt für das GG), /1939-
1942/ 

Sygn. 428/3 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation //Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Winter Hilfswerk. Zbiórka na pomoc zimową i na pomoc wojenną. Zarządzenia, wytyczne, 
formularze, tabela stawek, zestawienia, pokwitowania, /1940-1943/ 

Sygn. 428/4  Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation //Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
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Szkolenie i egzaminy urzędników administracji ogólnej i wewnętrznej. Ogólne zarządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych w Rządzie GG. Kursy dla urzędników średniego stopnia 
służbowego w Krakowie i w innych miastach, zgłoszenia kandydatów, stan wyszkolenia 
urzędników, warunki, powoływania i awansowania urzędników, programy kursów, propozycja 
prowadzenia szkolenia politycznego. Korespondencja, zarządzenia, wyciągi z rozporządzeń, 
notatki, zadania egzaminacyjne, /1941-1942/ 

Sygn. 428/5 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation//Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Szkolenie wyższych urzędników w Szkole Administracji Rzeszy w Pirnie 
/Reichsverwaltungsschule Pirna/-kursy 2,3,5. Zgłoszenia uczestników, zawiadomienia o 
odbyciu egzaminów. Korespondencja, zarządzenia, zestawienia, /1942-1944/ 

Sygn. 428/6 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation//Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Szkoła Administracji Rzeszy w Pirnie /Reichsverwaltungsschule Pirna/-drugi kurs. Cykl 
wykładów z zakresu prawa i praktyki administracyjnej Rzeszy. Druki „Reichsgesetzblatt” i 
„Verwaltungspraxis“, wycinki prasowe, /1942/ 

Sygn. 428/7  Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation//Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Szkolenie urzędników. N[icht] D[eutsche]-Vorgänge und Benachrichtigung  der N.D. Lehrer 
und Dienststellen. Winter 1944. Kursy dla nie-Niemców. Zgłoszenia, delegowanie 
wykładowców: języka niemieckiego, maszynopisania, stenopisania, często z notatką 
zobowiązującą wykładowcę, aby poinformować uczestników na początku kursu, że są 
zobowiązani stawiać się punktualnie, a w przypadku choroby, urlopu lub jeśli obowiązki nie 
pozwolą im uczestniczyć w kursie, należy uprzedzić o nieobecności na piśmie, podając rodzaj i 
numer kursu, prośby o zwolnienie z kursów, podania o usprawiedliwienie nieobecności, 
upomnienia uczestników kursów, którzy nie uprzedzili, że będą nieobecni o, aby na przyszłość 
zawiadamiali o tym na piśmie, spisy uczestników, listy obecności, sprawozdania-materiał 
przerobiony na kursach j. niemieckiego, korespondencja, /1944/ 

Sygn. 428/8 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation//Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Sprawy personalne resortu spraw wewnętrznych. Zatrudnianie, zwalnianie, przeniesienia, 
urlopy, awanse urzędników, skład osobowy Wydziału Głównego Spraw Wewnętrznych w 
Rządzie GG, obowiązek meldowania policji nazwisk urzędników odmawiających złożenia 
zobowiązania do wiernej służby, obsada stanowisk w starostwie w Zamościu w związku z 
przesiedleniami ludności. Zaopatrzenie urzędników w ubiory sportowe. Zarządzenia, 
korespondencja, /1940-1943/ 

Sygn. 428/9 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation//Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Sprawy organizacyjne resortu spraw wewnętrznych, m. in. przepisy mundurowe dla 
pracowników, utworzenie Referatu Kas oszczędnościowych /Sparrkassenreferat/, pieczęcie 
służbowe, sprawy uproszczenia administracji i instrukcje dla urzędników polskich i 
niemieckich. Zarządzenia, korespondencja, zestawienia. /1940-1944/ 

Sygn. 
428/10 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Sprawy finansowe resortu spraw wewnętrznych, głównie związane z budżetem na rok 
1940/41. Preliminarze budżetowe działu archiwów /Archivwesen/, pełnomocnika sportowego 
/Sportbeauftragte/, starostów (Kreishauptmann). Zestawienie dochodów starostw z roku 
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1940/41. Listy kontrolne działu Ludności i Opieki /Bevölkerungswesen und Fürsorge/. 
Przekroczenia budżetowe ze strony starostów. Zarządzenia, korespondencja, /1940-1944/ 

Sygn. 
428/11 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Sprawy finansowe resortu spraw wewnętrznych, głównie związane z budżetem na rok 
1941/42. Sprawy starostw w okręgach: krakowskim, lubelskim, radomskim i warszawskim 
(przeważnie finansowanie przedsięwzięć budowlanych w okręgu warszawskim i zestawienia 
przekroczeń budżetowych). Preliminarze budżetowe działów: archiwów, ludności, opieki, 
wyznań, miernictwa, sportu, Służby Budowlanej, szkody wojenne, budżet Wydziału Ruchu 
Drogowego. Zarządzenia, korespondencja, /1941-1942/ 

Sygn. 
428/12 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Etat 1941/1942. Sprawy budżetowe starostw.  Zbiorcze preliminarze budżetowe starostw w 
okręgach: krakowskim, lubelskim, radomskim i warszawskim na rok 1941/1942. 
Korespondencja, /1941/ 

Sygn. 
428/13 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Sprawy finansowe resortu spraw wewnętrznych w roku budżetowym 1942/43. Dochody i 
wydatki starostw Okręgu Krakowskiego w latach 1941 i 1942 i ich zapotrzebowanie na środki 
budowlane, sprawy etatów, preliminarze budżetowe działów: ludności i opieki, ruchu 
drogowego, zestawienie posterunków dla zwalczania nielegalnego handlu /Sperrpost für die 
Bekämpfung des Schleichhandels/ w powiecie warszawskim. Zestawienia, korespondencja, 
/1941-1943/ 

Sygn. 
428/14 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Sprawy finansowe, przeważnie budżetowe resortu spraw wewnętrznych w roku 1943/44. 
Budżet i zapotrzebowanie na środki budowlane działu ruchu drogowego. Przegląd etatów i 
urzędników. Zapotrzebowanie na środki budowlane starostw okręgu radomskiego. Preliminarz 
budżetowy starostw okręgu lubelskiego. Sprawozdanie budżetowe za lata 1941 i 1942. 
Zestawienia przekroczeń wydatków budżetowych w roku 1941/1942. Zarządzenia, 
zestawienia, korespondencja, /1942-1944/ 

Sygn. 
428/15 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Sprawy budżetowe resortu spraw wewnętrznych na rok 1944/45, m.in. utworzenie placówki w 
Legnicy, przejmującej sprawy ewakuowanych powiatowych kas oszczędnościowych 
(Erfassungsstelle für die abzuwickelnden Sparrkassen). Zestawienie, korespondencja, /1943-
1944/ 

Sygn. 
428/16 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Środki budżetowe na przedsięwzięcia budowlane resortu spraw wewnętrznych 
poszczególnych starostw, działów (ludności i opieki, wyznań, miernictwa) i Służby Budowlanej. 
Instrukcja Centralnego Urzędu Technicznego /Technisches Zentralamt/ . Zarządzenia, druki, 
korespondencja, zapotrzebowanie na środki  budżetowe, /1940-1944/ 

Sygn. 
428/17  

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Środki finansowe przydzielane miesięcznie wydziałom spraw wewnętrznych w okręgach, 
głównie działom: ludności i opieki, wyznań, sportu, miernictwa, służby specjalnej 

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



13 
 

(Sonderdienst), weterynarii. Zarządzenia, zestawienia, korespondencja, upoważnienia, /1940-
1941/ 

Sygn. 
428/18 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Środki finansowe przydzielane miesięcznie w roku budżetowym 1942/1943 wszystkim działom 
resortu spraw wewnętrznych. Zarządzenie, zestawienia kontrolne, /1942-1943/ 

Sygn. 
428/19 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Środki finansowe przydzielane miesięcznie starostwu (Kreishauptmannschaft) okręgu 
krakowskiego w roku budżetowym 1943/1944. Korespondencja, zapotrzebowania, 
upoważnienia, /1943-1944/ 

Sygn. 
428/20 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Środki finansowe przydzielane miesięcznie oraz sprawy budżetowe starostw okręgu 
lubelskiego w roku budżetowym 1943/44. Korespondencja, zestawienia, zapotrzebowania, 
uposażenia, /1943-1944/ 

Sygn. 
428/21 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Środki finansowe przydzielane miesięcznie w roku budżetowym 1942/1943 wydziałom spraw 
wewnętrznych w okręgach: warszawskim, lubelskim i radomskim. Zapotrzebowania, 
uposażenia, zlecenia wypłat, korespondencja, zestawienia, /1942-1943/ 

Sygn. 
428/22 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Sprawy etatów Wydziale Głównym Spraw Wewnętrznych. Plany etatów poszczególnych 
wydziałów, awanse (także Wydziału Zdrowia i Inspekcji Sonderdienstu). Korespondencja, 
/1940-1943/ 

Sygn. 
428/23 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Dodatek za pracę w GG dla urzędników Wydziału Głównego Spraw Wewnętrznych w roku 
budżetowym 1942/1943. Listy płac, korespondencja, pokwitowania, zlecenia wypłat, /1941-
1943/ 

Sygn. 
428/24 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Bankbelege. Stosunki z Kommerzialbank A.G. Krakau. Otwarcie konta opieki nad personelem 
resortu spraw wewnętrznych. Raporty o stanie konta. Instrukcja dla klientów Kommerzialbank 
A.G. (druk). Korespondencja, /1941-1942/ 

Sygn. 
428/25 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Tarifordnung für deutsche Angestellte. Płace niemieckich urzędników kontraktowych, m.in. 
tzw. Deutschstämmige oraz przesiedleńców (Umsiedler). Dodatek na dzieci powyżej 16 roku 
życia, które z powodu niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy. Zarządzenia 
„Anordnungsblatt des Leiters der Deutschen Post Osten“ (druki), /1943/ 

Sygn. 
428/26 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. III Beamtenrecht und Organisation// Główny Wydział 
Administracji Wewnętrznej/ Wydział III Prawa Urzędniczego i Organizacji 
Öffentliche Luftschutzkosten. Koszty ochrony przeciwlotniczej przypadające na większe miasta 
GG. Zawiadomienia, /04.01.1945/ 
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Sygn. 
428/27 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge // Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki 
Niemiecka grupa narodowościowa, m. in. przesiedleńcy niemieccy ze wschodu w 
Reichswerken Hermann Göring w Niemczech, firmy niemieckie w powiecie miechowskim, 
akcja dot. osób narodowości polskiej, pochodzenia niemieckiego (Deutschstämmige). Niemcy 
ewakuowani do GG z terenów bombardowanych w Rzeszy. Wykaz akt referatu „Niemiecka 
Grupa Narodowościowa”. Zarządzenia, raporty, zestawienia, korespondencja, /1941-1944/ 
40 stron paginowanych 

Sygn. 
428/28 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge// Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki 
Ukraińska grupa narodowościowa. Sprawy finansowe ukraińskiego Domu Leczniczego, 
Ukraińskiego Domu Młodzieży w Krynicy. Zadania i Fundusze Ukraińskiego Komitetu 
Głównego /Ukrainischer Hauptausschuss/, Komitet Obrony w Galicji /Wehrausschuss Galizien/ 
po ewakuacji do Niemiec. Zestawienia, pisma. /1944-1945/ 
26 stron paginowanych 

Sygn. 429 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerung und Fürsorge/  
//Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki  
205-00 Kirche allgemein, 205-01 Protokolle und Berichte, 205-02 griech.-kath. Kirche, 205-03 
gr.-orth. Kirche, 205-04 röm.-kath. Kirche. Korespondencja, memoriały, notatki w ogólnych i 
szczegółowych sprawach kościoła, duchowieństwa i wyznaniowych - wszystkie wyznania, 
/1940-1943/, zszyte 

Sygn. 430 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref. 2 
Ukrainische Volksgruppen// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. 
Ludności i Opieki/ Referat 2 ds. ludności ukraińskiej 
Griech.-orth. Kirche. Korespondencja, memoriały, notatki w ogólnych i szczegółowych 
sprawach kościoła, duchowieństwa i w sprawach wyznaniowych kościoła grecko-katolickiego, 
/1942-1944/, zszyte 

Sygn. 431 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref. 2 
Ukrainische Volksgruppen// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. 
Ludności i Opieki/ Referat 2 ds. ludności ukraińskiej 
Wladimir Sokolowskyj „Umfang und Bedeutung der ukrainischen Bevölkerung und Wirtschaft 
im GG –Rozmiar i znaczenie ukraińskiej ludności i gospodarki w GG-praca doktorska, /bez 
daty/, spięte 

Sygn. 432 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref. 2 
Ukrainische Volksgruppe// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. 
Ludności i Opieki/ Referat 2 ds. ludności ukraińskiej. 
Wladimir Sokolowskyj „Umfang und Bedeutung der ukrainischen Bevölkerung und Wirtschaft 
im GG –Rozmiar i znaczenie ukraińskiej ludności i gospodarki w GG-praca doktorska-załącznik. 
Mapy: podział GG, rozmieszczenie ludności ukraińskiej, rozmieszczenie przemysłu, struktura 
zawodowa ludności, hodowla i uprawy. Wykresy: stan cerkwi prawosławnych 1875-1938, 
szkolnictwo. Zdjęcia: okolice Bugu, Lublina, Chełma, Łemkowie, kościoły, /bez daty/, spięte 
42 strony paginowane 

Sygn. 432/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge// Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/ 
Rosyjska i góralska grupa narodowościowa . Sprawy tzw. „ruchu oswobodzania Rosji”. Tajne 
pismo Heinricha do Gubernatora Okręgu Warszawskiego. 
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Opracowanie „Die polnischen Goralen” ze stemplem „Osteuropa Institut Breslau” obejmuje 
następujące zagadnienia: liczba górali, tereny, na których żyją, historia osadnictwa, 
przynależność rasowa górali, charakter i kultura Górali (czy są czyści? – zdania są podzielone, 
są za to kłamliwi i lubią się procesować), postawa polityczna. Autor opracowania powołuje się 
na badania rasowe Schwidetzky’ego i antropologiczne Talko-Hryniewicza. Korespondencja, 
/1943, b.d./ 
17 stron paginowanych 

Sygn. 433 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerung und Fürsorge/ Ref. 3 Polnische, 
goralische, weissruthenische und kaukasische Volksgruppen// Główny Wydział Administracji 
Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/ Referat 3 polska, góralska, białoruska i 
kaukaska grupa narodowościowa 
Korespondencja w sprawach Cyganów, m.in. z  Rudolfem Kwiekiem zam w Warszawie na 
Marymoncie, ul. Leśna 52 m 3. Rudolf Kwiek tytułuje się w listach jako były król wszystkich  
plemion cygańskich w Europie, obecnie prezes wszystkich Cyganów w GG. 
Teczka zawiera m.in.:  
- List starszego szeregowca Wernera Soetebier’a do Generalnego Gubernatora z dnia 
16.07.1941 w sprawie narzeczonej Cyganki. W. S. pisze, że podczas, gdy on był na zachodzie, 
jego narzeczoną Bertę Bamberger deportowano z dziećmi do Polski. Narzeczona pisała do 
niego z Polski, kiedy znajdowała się w obozie w Bełżcu? (mało czytelne). Potem jednak 
stamtąd uciekła i obecnie znajduje się w Dęblinie. Nadawca prosi o pomoc dla narzeczonej, bo 
ma tylko ją i choć jest Cyganką, jest ona  „w swojej istocie równa kobiecie niemieckiej”. W.S. 
pisze, że wprawdzie uważa Cyganów za „pasożytów na ciele narodu” i większością pogardza, 
jego narzeczona jest inna i wieku 31 lat jeszcze nigdy nie była karana, co jest rzadkością wśród 
Cyganów.  W.S. ma nadzieję otrzymać pozytywną odpowiedź. (List pisany jak do dobrego ojca) 
- Odpowiedź na powyższy list. Pismo przesłane z  Wydziału Ludności i Opieki dn. 20.12.1941. 
Podpis nadawcy nieczytelny.  
„W powyższym piśmie sam Pan przyznaje, że uważa Pan Cyganów za pasożytów na ciele 
narodu. Ponieważ Cyganie, tak jak Żydzi mają obcą krew, związki małżeńskie członków narodu 
niemieckiego z Cyganami przyczyniają się do rozkładu ciała niemieckiego narodu i jako takie 
należy je stanowczo odrzucić. Nawet jeśli Cyganka, którą określa Pan jako swoją narzeczoną, 
nie była uprzednio karana i wydaje się być inna niż Cyganie, pozostaje osobą obcej krwi,  
której cechy, związane z jej krwią, mogą kiedyś wyjść na światło dzienne i wystąpić również u 
jej dzieci. Jest to dla Pana jako Niemca nie do usprawiedliwienia, że określa Pan kobietę mniej 
wartościową pod względem rasowym i posiadającą obcą krew mianem swojej towarzyszki 
życiowej i poza tym, że troszczy się Pan o jej dzieci z pierwszego małżeństwa. Dlatego radzę 
Panu natychmiast zerwać związek z Bertą Bamberger (...).” 
- Pismo do Wydziału Zaopatrzenia Wojska Głównego Wydziału Pracy,  dot. traktowania 
Cyganów z dn. 22.12.1942. Wg tej korespondencji oczekuje się jeszcze na wytyczne z Berlina 
odnośnie traktowania Cyganów. Brak wytycznych, by traktować ich tak, jak Żydów.  
- W innej korespondencji z 18.12.1942  wzmianka o tym, że zgodnie z ustaleniami 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeszy Cyganów należy traktować, jak Żydów.  
- Korespondencja w sprawie wydawania Cyganom dokumentów, cygańskich „Mischlingów” 
- Korespondencja z Rudolfem Kwiekiem, przedwojennym „Królem Cyganów”. Kwiek deklaruje 
chęć współpracy z Niemcami, pisze o swojej bardzo dobrej znajomości każdego Cygana w 
Polsce, w związku z czym jest gotów zająć się sporządzaniem spisu Cyganów. Kwiek pisze, że 
mógłby przeprowadzić spis Cyganów, którzy wędrują, dopiero wtedy, gdyby miał „rządową 
niemiecką legitymację, honorowaną przez posterunki niemieckie i polskie.” Prosi także o 
metalowy znaczek, dzięki któremu mógłby „dzikich i niepiśmiennych Cyganów” nauczyć  
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„niemieckiego  respektu”. Oprócz tego prosi o darmowy bilet kolejowy, bo dotychczas jeździł 
po GG za prywatne pieniądze. Kwiek zobowiązuje się w zamian za to sporządzić rejestr 
wszystkich Cyganów, także nie pochodzących z Polski, „zarejestrować ich dokładnie (...) wg 
niemieckich wytycznych i doprowadzić ich do pożytecznego zajęcia”. Kwiek deklaruje swoją 
gotowość do współpracy z Niemcami w kwestii trudnego „rozwiązania sprawy cygańskiej”. 
Pisze również, że wielu Cyganów podaje się za Cyganów rumuńskich, dzięki czemu otrzymują 
karty żywnościowe dla obcokrajowców, lecz Kwiek jest gotów ich wydać. Radzi , by zacząć 
rejestrowanie Cyganów przed letnimi wędrówkami, aby sporządzić rejestr Cyganów „zgodnie z 
niemieckim zmysłem do porządku”. Na koniec prosi o karty żywnościowe dla członków swojej 
rodziny (10 dorosłych i 6 dzieci) takie jak otrzymują Niemcy lub obcokrajowcy, ponieważ sam 
pracuje z pełnym poświęceniem „dla niemieckiej sprawy”.  
Dołączony życiorys Rudolfa Kwieka. 
- Akta stanu cywilnego prawdopodobnie rodziny Laubinger  
* dokumenty potwierdzające pochodzenie Paula Adlera, (paszport rodowy zawierający 
obszerne adnotacje o przodkach - ORYGINAŁ 
* dokument potwierdzający pruskie obywatelstwo osoby o nazwisku Adler, imię nieczytelne 
(Reinhold)- ORYGINAŁ 
* dokument urodzenia Freidricha Adlera - ORYGINAŁ 
* akt urodzenia osoby o nazwisku Adler - ORYGINAŁ 
* akt ślubu?? Mężczyzny o nazwisku Laubinger - FOTOKOPIA 
- Korespondencja w sprawie cygańskiej rodziny Laubinger i Heinricha Laubingera – 
cygańskiego „Mischlinga”. Rodzina Laubinger, ewakuowana prawdopodobnie ze Schleswigu, 
znajduje się w posiadaniu niemieckich Kleiderkarten (kart na ubrania) Korespondencja dot. 
odebrania im tych kart, aby nie mogli być traktowani jak obywatele niemieccy. Robertowi 
Laubingerowi zarzuca się próbę ukrycia, że jest Cyganem deportowanym z Rzeszy, ponieważ 
przedkładał akta stanu cywilnego, które przedstawiały go jako obywatela Prus (wymienione 
wyżej akta stanu cywilnego) 
- Zaświadczenie o przesiedleniu rodziny Laubinger ze Schleswigu  
- Sprawa rodzeństwa Kunigundy i Josefa Reinhardt, Cyganów z Freiburga, którzy w maju 1940 
r. zostali przesiedleni do Częstochowy. Prośba ich brata Jacoba, który służy w armii o 
odesłanie ich z powrotem. Notatka z Wydziału Ludności i Opieki przychylająca się do prośby.  
- sprawa deportowanej Eugenie Römmele i rodziny Birkenfelder (panieńskie nazwisko E.R.) 
dot. pochodzenia. Prośba o powrót do Niemiec. Korespondencja. 
- sprawy Cyganów ewakuowanych z Niemiec do GG, którzy ubiegają się o powrót. 
Korespondencja. 
- Wniosek Rudolfa i Roberta Weiß o wydanie im kart żywnościowych dla Niemców. Sprawa ich 
pochodzenia.  
/1940-1942/, spięte 
112 stron paginowanych 

Sygn. 433/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge // Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/ 
Związek Węgierski w GG, starania o uzyskanie przywilejów.    
- Statuty Związku Węgierskiego w GG. Cel: zjednoczenie osób pochodzenia węgierskiego, 
wsparcie moralne i materialne, kontakty z zagranicznymi organizacjami węgierskimi, szerzenie 
i kultywowanie kultury węgierskiej. Związek Węgierski otrzyma „Węgierski dom” z biblioteką, 
ma prawo otwierać sklepy i  organizować kursy języka węgierskiego. Nie ma charakteru 
politycznego. Członkami Związku Węgierskiego w GG mogą zostać wszystkie osoby 
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pochodzenia węgierskiego żyjące w GG, które ukończyły 16. rok życia i nie są żydowskiego 
pochodzenia.  
- Projekt założenia Związku Węgierskiego w GG . Krótki opis sytuacji mniejszości węgierskiej w 
Polsce, liczebność w największych miastach przedwojennej Polski (np. w Warszawie w 1939 - 
300 osób) 
- Nota dyplomatyczna Królewskiego Poselstwa Węgierskiego w Berlinie z prośbą o 
ustosunkowanie się i odpowiedź w sprawie Związku Węgierskiego (29. 04.1941) 
- Korespondencja urzędowa między Związkiem Węgierskim, a Wydziałem Administracji 
Wewnętrznej i Wydziałem Żywienia i Rolnictwa dot. spraw organizacyjnych.  
- Korespondencja urzędowa dot. zezwolenia na założenie Związku Węgierskiego (sprawa 
ciągnęła się od kwietnia 1941do 1943 roku). 
- Korespondencja urzędowa w sprawie kart żywnościowych dla Węgrów 
- Korespondencja między Związkiem Węgierskim, a Dyrekcją Kolei Wschodniej. M.in. Związku 
Węgierskiego o zezwolenie na korzystanie z pociągów i przedziałów „tylko dla Niemców”. 
Przywódca Związku argumentuje prośbę m.in. odwołując się do tego, że na Węgrzech 
mniejszość niemiecka ma takie same prawa jak Węgrzy, więc Węgrzy oczekują, że w GG będą 
mieli takie same prawa jak Niemcy, tym bardziej, że ich bracia walczą wraz z niemieckim 
Wehrmachtem „o wolność Europy”.  
- Pismo przywódcy Związku Węgierskiego w GG Paula von Domszky’ego do Rządu GG z 
27.07.1942 dot. uznania Związku Węgierskiego w GG (warunki członkostwa, początki, cele, 
liczebność) 
- Pismo opisujące mniejszość węgierską w Polsce, m. in. przyczyny emigracji Węgrów ( 
polityczne, wskutek wojen, rzemieślnicy i kupcy  mieli w Polsce dobre warunki rozwoju, 
prześladowania religijne, wielu Węgrów przyjeżdżało do Polski na studia, osadnictwo 
węgierskie w Polsce) 
- Statuty Związku Węgierskiego wraz z ankietą, która jest jednocześnie wnioskiem o 
członkostwo (dane własne, rodziców, pytanie, kto z przodków miał obywatelstwo węgierskie, 
deklaracja, że nie jest się Żydem). 
- Wykaz rodzin węgierskich, które w 1939 mieszkały w Polsce.  
- Korespondencja dot. badań genealogicznych i heraldycznych prowadzonych przez von 
Domszky’ego, których przedmiotem były szlacheckie rodziny pochodzenia węgierskiego żyjące 
w Polsce.  
- 2 legitymacje potwierdzające członkostwo w Związku Węgierskim na nazwiska Hedwig 
Krywowa, z domu Csepy i Ilona Wysocka. Załączono pismo gubernatora Dystryktu 
Krakowskiego do Rządu GG, w którym mowa jest o tym , że posiadaczy takich legitymacji, choć 
prawnie są byłymi obywatelami polskimi, należy traktować jak członków zaprzyjaźnionego 
narodu.  
- Sprawy mieszkaniowe i bytowe członków Związku Węgierskiego. 
- Pismo dot. przewodniczącego Kolonii Węgierskiej w Warszawie Reszö Sillei, Konstancin, Villa 
Moja.  

1. Paszport Sillei’a stracił ważność czy Sillei jest w związku z tym uprawniony do 
reprezentowania Kolonii Węgierskiej w Warszawie  

2. Panieńskie nazwisko jego żony brzmi Eppstein. Podejrzenie o żydowskie pochodzenie 
żony. Prośba Urzędu Gubernatora Dystryktu  Warszawskiego o sprawdzenie tych 
informacji.  

- Poufna odpowiedź na to pismo, z której wynika, że Sillei stara się od dłuższego czasu o 
założenie Związku Węgierskiego, czemu Rząd GG sprzeciwia się z różnych, głównie 
politycznych przyczyn. Nadawca listu wyraża zadowolenie z informacji o żydowsko brzmiącym 
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nazwisku panieńskim żony von Sillei’a oraz informuje o tym, że Paul von Domszky nie jest 
uprawniony do stania na czele Związku Węgierskiego. Na koniec informuje, że wkrótce 
wyjdzie zarządzenie o wycofaniu  niebieskich legitymacji poświadczających przynależność do 
Związku Węgierskiego. 
- Pismo informujące o donosie na Reszö Sillei’a złożonym przez Węgierkę Almę Szenes, która 
zgłaszając się w sprawie kart żywnościowych ujawniła, jakoby Reszö Sillei był pochodzenia 
żydowskiego i nie krył się z tym. Sprawę przekazano do sprawdzenia.  
- Notatka zawierająca informację, że Sillei i jego żona są pochodzenia żydowskiego, co Sillei 
sam miał potwierdzić.  
- Korespondencja w sprawie wynagrodzenia węgierskich urzędników.  
- Decyzja o odrzuceniu projektu Kolonii Węgierskiej, bądź Związku Węgierskiego z 
uzasadnieniem. Dalsze postanowienia. Bez daty. 
- Pismo ze stycznia 1943 zawierające propozycję postanowienia, aby zmiana obywatelstwa 
mogła nastąpić tylko za zgodą Rządu GG, aby uniknąć „niebezpieczeństwa”, że Polacy będą 
chcieli masowo przyjmować węgierskie obywatelstwo.  
- Pismo dot. założenia Związku Węgierskiego z 4.12.1942 do przewodniczącego Urzędu Spraw 
Zagranicznych przy Rządzie GG. (mniejszość węgierska, sprawa legitymacji, uzasadnienie 
decyzji odmownej). 
- Korespondencja, noty dyplomatyczne dot. Związku Niemieckiego i jego przywódcy Paula von 
Domszky’ego. 
- Donos na Paula von Domszky’ego autorstwa Dioeky Adorjan. Domszky vel Dąbski vel Domski, 
nie jest zdaniem osoby donoszącej ani hrabią, ani doktorem, jak podaje, lecz hochsztaplerem, 
któremu dzięki nienagannym manierom wiele się udaje. Był jakoby synem nauczyciela, w 
młodości miał  się zajmować dostarczaniem polskim rodzinom dokumentów 
potwierdzających, że pochodzą z węgierskiej szlachty, za co brał duże pieniądze. Ponadto 
wyłudzał pieniądze i prawie udało mu się namówić prawdziwego hrabiego Domskiego, by ten 
go zaadoptował.  
- Noty dyplomatyczne i korespondencja dot. utworzenia Związku Węgierskiego. 
- Fragmenty z gazet węgierskich, które miały dowieść, że nastawienie Węgrów jest propolskie.  
- Pismo Związku Węgierskiego w GG dot. kennkart dla osób pochodzenia węgierskiego.  
- Wykaz osób, które ubiegają się o ponowne przyznanie obywatelstwa węgierskiego.  
- Pismo Związku Węgierskiego w GG dot. prowadzenia domu wypoczynkowego dla dzieci i 
osób potrzebujących.  
- Pismo Związku Węgierskiego w GG dot. rejestracji Cyganów, obywateli węgierskich. 
 /1941-1943/ 
178 stron paginowanych 

Sygn. 434 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerung und Fürsorge  
Ref. 3 Polnische, goralische, weissruthenische und kaukasische Volksgruppen// Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/ Referat 3 polska, 
góralska, białoruska i kaukaska grupa narodowościowa 
Ungarn-Aussiedlung. I Transport. Korespondencja w sprawach osób narodowości węgierskiej 
w GG, /1943-1944/, spięte  

Sygn. 434/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge // Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/ 
- Przesiedlenia, głównie ludności nieniemieckiej: Polaków i Żydów do GG, Volksdeutschów do 
Niemiec-zestawienie liczbowe, sprawa wyżywienia, 14.02.1940 
- Mapka i statystyka: przesiedlenia do GG i przesiedlenia wewnętrzne od 12.1939.  
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- Komunikacja pocztowa z osobami wysiedlonymi po Powstaniu Warszawskim do Niemiec. (ta 
informacja jest w inwentarzu, w teczce brak dokumentów na ten temat) 
- Sprawa zwrotu wydatków poniesionych przez GG na opiekę nad uchodźcami ze wschodu, 
19.12.1944 
- Pismo do Gubernatora Dystryktu Krakowskiego dot. sporządzania przez odpowiednie władze 
kartotek nieniemieckich uciekinierów i przesiedleńców z obszaru GG: Polaków, Rosjan, 
Ukraińców, Gruzinów i innych, a także ich rodzin. 29.06.1944 
Korespondencja, memorandum, /1940-1941,1944/ 
21 stron paginowanych 

Sygn. 434/2 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge// Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/ 
Jeńcy wojenni-Polacy. Zwolnienia z obozów jenieckich. Sprawy indywidualne-nazwiska na 
literę W. Podania, korespondencje, decyzje. /1940-1941/ 

Sygn. 434/3 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Organisation// Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/ 
Jeńcy wojenni-Polacy. Prośby o zwolnienie członków rodziny z obozów jenieckich oraz decyzje 
(przeważnie negatywne, choć zdarzają się też pozytywne, np. jeśli nie ma nikogo innego, kto 
mógłby pracować przy żniwach, odpowiedź jest pozytywna z uzasadnieniem, że to dla dobra 
Rzeszy Niemieckiej).  Nazwiska, głównie na literę Z i W. Wykresy statystyczne, podania, /1940-
1941, 1942, 1944/ 
610 stron paginowanych 

Sygn. 434/4 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge// Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/ 
Teczka zawiera m.in.: 
- Sprawozdanie z dn. 15.09.1943 dot. połączenia Urzędów: Dostarczania Dokumentów 
(Urkundenbeschaffungsstelle) i Genealogicznego (Sippenstelle). Organizacja, sprawy 
administracyjne i zakres działalności (śluby podczas wojny, awansy w Wehrmachcie i we 
władzach, nadawanie obywatelstwa niemieckiego, wydawanie zaświadczeń o niemieckim 
pochodzeniu, sprawy rent, sprawy Urzędu Genealogicznego Rzeszy, władz policyjnych i partii 
dot. Żydów  
- Sprawozdanie z dn. 15.09.1943 dot. działań urzędu w sprawach ustalenia pochodzenia. 
Sprawozdanie zawiera uwagi odnośnie postępowania w stosunku do Żydów, ich 
odseparowania i zagłady, definicji, kto jest Żydem, kto „Mischlingiem”. 
Sprawozdanie zawiera również informację, że w Urzędzie Genealogicznym przechowywanych 
jest 636 tomów ksiąg stanu cywilnego z obszaru GG, a także większa część rejesrtu osobowego 
Żydów z Dystryktów Kraków i Lublin. 
- Dokument z dn. 27.11.1943 zawierający informacje o zakresie kompetencji i obowiązków 
poszczególnych wydziałów Urzędu Genealogicznego i ich kierowników. (Max Kaßbacher 
odpowiedzialny za sprawy żydowskie.) 
- Dokument z dn. 30.11. 1943 zawierający informacje o zakresie kompetencji i obowiązków 
Urzędu Genealogicznego 
- Spis akt Urzędu Genealogicznego zawierający informacje o korespondencji z izraelickimi 
urzędami metrykalnymi, rejestrze osobowym Żydów w GG, o chrztach Żydów. 
- Spis telefonów Wydziału Ludności i Opieki (Bevölkerungswesen und Fürsorge), wykaz akt. 
Raporty, plany organizacyjne, korespondencja. /1941-1944/ 
35 stron paginowanych 
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Sygn. 434/5 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Sippenstelle // 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/Urząd 
Genealogiczny 
Urząd Genealogiczny /Sippenstelle/.  
Dostarczanie dokumentów dla ustalenia pochodzenia rasowego. Korespondencja, notatki, 
formularze, wyciągi z ksiąg parafialnych, świadectwa urodzenia, małżeństwa, itd.  
Teczka zawiera m.in.: 
- Sprawa  wyciągów z metryk-korespondencja. Metryka Rozalii Marii Wachtel, z której wynika, 
że jest katoliczką oraz ks. Siepaka z Krakowa podejrzanego o wystawienie fałszywej metryki 
osobie pochodzenia żydowskiego. Sprawozdanie z przesłuchania ks. Siepaka, z którego 
wynika, że jeśli ktoś przechodzi na katolicyzm, nie ma o tym wzmianki w metryce. Wniosek o 
dopisywanie w metrykach adnotacji o ewentualnej zmianie wyznania i dacie chrztu.  
- Wnioski o wystawienie zaświadczenia o niemieckim / aryjskim pochodzeniu. 
Korespondencja. 
- Ustalanie pochodzenia. Akta stanu cywilnego. Korespondencja.  
- Sprawa  Ireny Anastazji z domu Romak. I.A. Romak była żoną włoskiego urzędnika, który w 
1940 r pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Rzymie i który, jak wynika z listu 
konsula Neurath’a do Wüllischa, doniósł, że jego była żona jest pochodzenia żydowskiego i 
prosił, aby przeprowadzono postępowanie w tej sprawie. 
- niewypełnione ankiety osobowe, świadectwo lekarskie, ankieta dot. pochodzenia (takie, jak 
w aktach osobowych) 
/1940-1943/ 
435 stron paginowanych  

Sygn. 434/6 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Sippenstelle // 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/Urząd 
Genealogiczny 
- Gromadzenie żydowskich rejestrów stanu cywilnego z terenu okręgu krakowskiego, 
informacje o tych rejestrach.  
- Zakaz chrztu dla Żydów w GG zawierający wytyczne dla duchownych i księży, jak sprawdzać, 
czy kandydat do chrztu jest Żydem. 
- Zarządzenie zawierające definicję, kogo uznaje się za Żyda w GG z dn. 24.07.1940 
- Korespondencja urzędowa dot. przesyłania żydowskich metryk i akt osobowych 
- Spis męskich i żeńskich imion żydowskich 
- Sprawozdanie Żydowskiego Urzędu Metrykalnego w Krakowie – Podgórze dot. rejestru 
osobowego. 
- Wykaz cen za usługi Izraelickiego Urzędu Metrykalnego z Krakowa 
- Sprawozdania osób o nazwisku Buja i Arlt dot. wizyty w Urzędzie Metrykalnym i Rabinacie 
Krakowa 
- Wynagrodzenia pracowników Izraelickiego Urzędu Metrykalnego z Krakowa i nowy cennik 
usług 
- Prośba do Wydziału ds. Ludności i Opieki o zwolnienie pracowników Urzędu Metrykalnego z 
prac przymusowych przy odgarnianiu śniegu. 
- Korespondencja w sprawie połączenia dwóch Żydowskich Urzędów metrykalnych w 
Krakowie po utworzeniu dzielnicy żydowskiej 
- Spis miejscowości podlegających Izraelickiemu Urzędowi Metrykalnemu w Krakowie  
- Wykaz gmin podlegających Żydowskiemu Urzędowi Metrykalnemu Kraków-Podgórze 
- Spis ochrzczonych Żydów, którzy wystąpili z Gminy Żydowskiej w Krakowie 
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- Sprawozdania Urzędów Metrykalnych Gmin Żydowskich dot. posiadanych ksiąg stanu 
cywilnego: Bochnia, Baligród, Bobowa, Biecz, Baranów, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Frysztak, 
Głogów, Grybów, Jarosław, Jasło, Kalwaria, Krosno, Łańcut, Mielec, Myślenice, Nowy Sącz, 
Neumarkt (Nowy Targ)Dunajec, Kraków,  Neu-Sandez (Nowy Sącz?), Niebylec, Pilzno, 
Przemyśl, Reichshof Radomyśl Wielki, Ropczyce, Rozwadów, Rymanów, Rzeszów, Sędziszów, 
Strzyżów, Sokołów, Tarnów, Tyczyn, Wieliczka, Wielopole, Wiśnicz Nowy, Żmigród, Żabno 
-Wykazy duplikatów ksiąg metrykalnych 
-Niewypełnione formularze Urzędu metrykalnego izraelickiego w Tarnowie: świadectwo 
urodzin i świadectwo zaślubin,  
 /1939-1944/ 
309 stron paginowanych 

Sygn. 434/7 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Sippenstelle // 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/ Urząd 
Genealogiczny 
Gromadzenie żydowskich rejestrów stanu cywilnego z okręgów radomskiego, warszawskiego, 
lubelskiego, Galicji.  Informacje o istniejących rejestrach. Zarządzenia, korespondencja, 
zestawienia, protokoły.  
Teczka zwiera m.in.: 
Z Warszawy: 
- korespondencja urzędowa między Urzędem Szefa Dystryktu Warszawskiego i Wydziałem 
Ludności i Opieki Rządu GG dot. konieczności zgromadzenia akt stanu cywilnego warszawskich 
Żydów. Urząd Szefa Dystryktu Warszawskiego informuje o tym, że akta Żydów należących do 
gminy są prowadzone przez gminę, a akta Żydów nie należących do gminy są prowadzone 
przez polskie komisariaty policji. „Rozważa się” utworzenie urzędu metrykalnego w getcie, aby 
kontrolować na bieżąco stan osobowy wszystkich Żydów. (korespondencja-styczeń, luty 1941) 
- protokoły zdawczo-odbiorcze dot. przekazania akt stanu cywilnego ludności żydowskiej nie 
należącej do gminy przez kierowników poszczególnych komisariatów w Warszawie 
kierownikowi IV komisariatu policji polskiej w Warszawie.  
Korespondencja Urzędu Szefa Dystryktu Warszawskiego z Urzędem Genealogicznym 
zawierająca spis miejscowości, z których Żydzi zostali przesiedleni do warszawskiego getta. 
Informacja o planowanym przekazaniu akt żydowskich z Urzędu Szefa Dystryktu 
Warszawskiego do do mającego powstać w getcie Urzędu Meldunkowego. 
- Rozporządzenie o dzielnicy żydowskiej w Warszawie z dn. 19. kwietnia 1941 r. (w Dzienniku 
Rozporządzeń dla GG) 
- Pismo Urzędu Genealogicznego przez Komisarza dla dzielnicy żydowskiej do prof. M. 
Bałabana, kierownika archiwum Judenratu  (19.06.1941). Prośba o przesłanie sprawozdania 
dot. rejestrów urzędu stanu cywilnego Żydów w Warszawie. Sprawozdanie ma zwierać zarys 
historyczny aż do dnia dzisiejszego.  
- Pismo Przewodniczącego Judenratu w Warszawie do Urzędu Genealogicznego dot. 
przesłania ww. sprawozdania (26.06.1941) 
- Sprawozdanie dot. żydowskich ksiąg metrykalnych w GG sporządzone przez prof. M. 
Bałabana dn. 23.05.1941 r. (12 stron) 
- Pismo prof. M. Bałabana do Urzędu Genealogicznego, potwierdzające przesłanie 
sprawozdania. Do korespondencji prof. M. Bałaban dołącza swoją książkę „Die Judenstadt von 
Lublin”. Korespondencja z odręcznym podpisem nadawcy. (8.07.1941) 
- Korespondencja między Wydziałem Ludności i Opieki i Wydziałem Administracji 
Wewnętrznej Rządu GG dot. pożyczenia książki prof. M. Bałabana „Die Judenstadt von Lublin”.  
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- Dalsza korespondencja Urzędu Genealogicznego z prof. Bałabanem w sprawie jeszcze 
dokładniejszego sprawozdania dot. ksiąg metrykalnych w Galicji (styczeń-kwiecień 1942) 
- Pismo prof. M. Bałabana do Urzędu Genealogicznego dot. przesłania dokładniejszego 
sprawozdania. Prof. M. Bałaban przesyła w załączniku część pracy „Die 
Zivilstandesgesetzgebung fuer die juedische Bevoelkerung im einstmaligen Polen /heute GG/ 
in ihrer historischen Entwicklung”. Nadawca przeprasza za zwłokę. Pisze o  dużej ilości pracy i 
o tym, że niewiele czasu może poświęcić na pracę w archiwach. Prosi także o wynagrodzenie 
za pracę, do czego zmuszają go ciężkie warunki materialne. Pismo z dn. 28.06. 1942 r 
- Korespondencja między Urzędem Genealogicznym, a Komisarzem dla dzielnicy żydowskiej w 
sprawie przesyłania ksiąg metrykalnych Żydów z zachodnich okręgów Dystryktu 
Warszawskiego. Korespondencja przebiega podczas i krótko po deportacji Żydów z Warszawy 
do obozów zagłady. Urzędy zgadzają się ze sobą, że skoro zaczęła się deportacja, nie jest 
konieczne oddawanie Żydom ich ksiąg metrykalnych przechowywanych w Urzędzie Komisarza 
dla dzielnicy żydowskiej. Mają one zostać przekazane do Urzędu Archiwalnego Warszawy 
(Archivamt Warschau). W korespondencji wzmianka, że archiwum Judenratu zostało 
przeniesione do nowej siedziby Judenratu przy ul. Zamenhoffa 19.  
- Dalsza korespondencja między urzędami dot. miejsca przechowywania, a także przesyłania 
rejestrów urzędu stanu cywilnego Żydów.  
- Rejestr urzędu stanu cywilnego gmin żydowskich z zachodnich okręgów Dystryktu 
Warszawskiego.  
- Korespondencja urzędowa dot. rejestrów urzędu stanu cywilnego  Żydów  w Łodzi,  
- Korespondencja urzędowa dot. rejestrów urzędu stanu cywilnego różnych wyznań, również 
rejestry żydowskie w Dystrykcie Lublin,  
- Informacje o przesyłaniu żydowskich rejestrów urzędu stanu cywilnego  z 
Kreishauptmannschaften (starostw): Białej-Podlaskiej, Lublina, Krasnystawu, Puław, Radzynia, 
Biłgoraju, Janowa Lubelskiego, Hrubieszowa, Chełma, Zamościa do różnych urzędów Rzeszy w 
GG lub w Berlinie.  
- Wykazy żydowskich rejestrów urzędów stanu cywilnego z Dystryktu Lublin przekazywanych 
między urzędami.  
- Korespondencja urzędowa związana z żydowskimi księgami metrykalnymi z Dystryktu Lublin 
- Rejestr urzędu stanu cywilnego żydowskiej gminy wyznaniowej z Lublina. Stan z 1. lipca 1942 
- Pismo do Kierownika Wydziału Archiwalnego dot. gromadzenia żydowskich rejestrów 
urzędów stanu cywilnego z obszaru GG-centralizacja. Pismo z dn. 27.09.1940. 
- Korespondencja dot. rejestru urzędu stanu cywilnego we Lwowie, Samborze, Stanisławowie  
i Tarnopolu 
- Wykaz rejestrów urzędu stanu cywilnego znajdujących się w Archiwum Państwowym we 
Lwowie (ludność żydowska) 
- Wykaz ksiąg metrykalnych żydowskich gmin wyznaniowych w Archiwum Państwowym w 
Tarnopolu, Stanisławowie, Samborze 
- Korespondencja dot. żydowskich ksiąg metrykalnych z urzędów metrykalnych w Dolinie, 
Cieszanowie, Narolu, Lipsku, Brodach, Gorlicach 
/1939-1944/ 265 stron paginowanych  

Sygn. 434/8 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerung und Fürsorge/ Sippenstelle// Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/Urząd Genealogiczny 
Kartoteka osobowa oparta o dane z rejestrów urzędu stanu cywilnego, prawdopodobnie 
obejmująca osoby, którym dostarczono dokumenty.  
Każda karta zawiera następujące rubryki: 
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1. nazwisko, imiona, miejsce zamieszkania, zawód, datę i miejsce urodzenia, śmierci, 
ślubu, dane współmałżonka, dopisano parafię 

2. – 15.  te same rubryki dot. przodków 
/1941-1944/ 
88 stron paginowanych 

Sygn. 434/9 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Sippenstelle // 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/Urząd 
Genealogiczny 
Książki skonfiskowane Żydom i z innych źródeł, wymiana z Biblioteką Państwową. Spisy, 
korespondencja, 
- Pismo Urzędu Genealogicznego do kierownika biura z dn. 9.05.1944, informujące o tym, że 
wpłynęło bardzo dużo żydowskich książek z tutejszego getta, których nie można zarejestrować 
do Biblioteki Rządu, dlatego trzeba zarejestrować je osobno. Pismo zawiera prośbę o 
dostarczenie okrągłej pieczątki z napisem: „Fachbücherei der Sippenstelle Krakau” 
(Specjalistyczna Biblioteka Urzędu Genealogicznego w Krakowie) 
- List Dyrektora Biblioteki Państwowej w Krakowie Prof. Dr. Abb’a do Głównego Wydziału 
Administracji Wewętrznej , do Käsbachera,z dnia 11.05.1944 zawierający prośbę o 
przekazanie Bibliotece książek medycznych, które wcześniej należały do Żydów. 
- Pozytywną odpowiedź na powyższą prośbę i zawiadomienie o wysłaniu książek 
- Spis wysłanych książek, przede wszystkim medycznych, ale nie tylko, np.: Lieder des Ghettos, 
M. Rosenfeld, Philosophisches Lexikon, Handbuch des jüdischen Wissens, 1935, Lesebuch der 
Deutschen Literatur, Scherer’a (wszystkich 300) 
- List Käsbachera z Głównego Wydziału Administracji Wewętrznej do Prof. Dr. Abb’a z prośbą o 
potwierdzenie otrzymania książek i pytaniem, czy w zamian za wysłąne książki mógłby 
otrzymać inne 
- Lista publikacji Polskiej Akademii Nauk. Książki te Abb proponuje Käsbacherowi na wymianę.  
- Spis kolejnych 106 książek medycznych, które Käsbacher przygotował do wysłania dla 
Biblioteki Państwowej 
-Pismo Urzędu Genealogicznego do Institut für Deutsche Ostarbeit, Referat Judenforschung 
(Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej, Referat ds. Badań Żydowskich), zawierający 5 pozycji 
przesyłanych z Urządu Genealogicznego do Instytutu z prośbą  o ewentualne przesłanie w 
zamian „Der Babylonische Talmud”, tomy 5, 6, 8, 10, 11. 
Przesłane książki to: 

1. Jüdisches Lexikon, Band I-V 
2. Encyclopedia Hebraica, Band I-VIII 
3. Integrales Judentum 
4. Zionismus und Judentum 
5. Jüdische Geschichte, Graetz, 5 Bände 

- spis książek dot. historii Żydów, filozofii, religii, syjonizmu, antysemityzmu, gett, 
encyklopedia. Spis bez dodatkowych informacji o tym, kto i kiedy go sporządził, (565 pozycji), 
/1944/ 
60 stron paginowanych 

Sygn. 
434/10 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Sippenstelle // 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/Urząd 
Genealogiczny  
Archiwum Badań Genealogicznych /Archiv für Sippenforschung/. Rejestry urzędów stanu 
cywilnego na terenie GG z wyjątkiem żydowskich. Sprowadzenie ich do Krakowa i szukanie 
informacji na ich temat. Rejestry armii polskiej. Wykazy rejestrów zachowanych w 
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poszczególnych miejscowościach. Informacje o podobnej akcji w Kraju Warty /Wartheland/. 
Korespondencja, sprawozdania, mapy. /1941-1942/ 

Sygn. 
434/11 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Sippenstelle// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/Urząd 
Genealogiczny  
Archiwum Badań Genealogicznych /Archiv für Sippenforschung/. Rejestry urzędów stanu 
cywilnego na terenie GG z wyjątkiem żydowskich. Akcja sprowadzania rejestrów do Krakowa, 
zbieranie informacji na ich temat. Wykazy rejestrów urzędów stanu cywilnego zachowanych w 
poszczególnych miejscowościach i archiwach, także rejestry wojskowe. Korespondencja, 
wykazy, opracowania, zestawienia. /1943-1944/ 

Sygn. 435 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Wykazy parafii i miejsce przechowywania akt stranu cywilnego każdej parafii  
*W GG: 
-  parafie ewangelickie  
- ewangelicko- augsburskie 
- ewangelicko-reformowane 
- rzymsko-katolickie 
- baptyści 
*W Krakowie: 
- rzymsko- katolickie 
- ewangelickie 
- grecko-katolickie 
- starokatolickie 
- żydowskie urzędy metrykalne 
- urząd metrykalny dla bezwyznaniowców 
Plan akt referatu 7 Urzędu Genealogicznego (Sippenstelle) 
Plan akt referatu IX/6 Urzędu ds. Dostarczania Akt  (Urkundenbeschaffungsstelle) 
/1941-1942/, spięte 
12 stron paginowanych 

Sygn. 436 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Aktenvermerk. Notatki służbowe w sprawach wewnętrznych „Sippenstelle“ 
- wnioski i korespondencja dot. akt potwierdzająych pochodzenie Żydów z informacją, że nie 
należy ich załatwiać 
- notatka z podróży służbowej do Lwowa kierownika Urzędu Genealogicznego Slawika i 
referentki ds. akt żydowskich p. Rudloff dot. przechowywania akt Żydów depotrtowanych z 
Galicji 
- plan pomieszczeń, w których akta miały być przechowywane.  
- oferta zakładu stolarskiego Władysława Martyny z Krakowa, ul. Pasterska 22 
Krótkie listy do Slawika podpisane R.M. 
- notatki w sprawie wyposażenia pomieszczeń,  
- listy dot. nieprawidłowego funkcjonowania urzędu  
- wskazówki dot. funkcjonowania urzędu 
/1943/, spiete 
20 stron paginowanych 
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Sygn. 437 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Dienstanweisungen, Bekanntmachungen, Umläufe.  
Okólnik kierownika Głównego  Wydziału Spraw Wewnętrznych w sprawie sportu. /1943/, 
spięte 
2 strony 

Sygn. 438 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Korespondencja w sprawie poszukiwania przez różne osoby akt stanu cywilnego.  
Pisma Urzędu Dostarczania Dokumentów (Urkundenbeschaffungsstelle)  
do urzędów parafii rzymsko-katolickich w Dystrykcie Krakowskim z prośbą o przesłanie 
odpisów wpisów metrykalnych potwierdzających zawarcie małżeństwa. Na odwrocie 
odpowiedź Urzędów Parafialnych, że wpisów nie znaleziono.  
- Korespondencja między Stanislausem Morysem zam. w Wiedniu, ubiegającycm się o 
zaświadczenie, że jest „aryjskiego” pochodzenia,  a Urzędem Dostarczania Dokumentów. 
Korespondencja w sprawie dokumentów, które Morys powinien dostarczyć.  
- Korespondencja między Urzędem Dostarczania Dokumentów, a parafiami rzymsko-
katolickimi w sprawie metryk przodków Stanislausa Morysa 
- Korespondencja w sprawie Josefy Kukurik, która ubiegała się o zaświadczenie o niemieckim 
pochodzeniu. Korespondencja między zainteresowaną, Urzędem Genealogicznym, Starostą 
Miasta  Krakowa-Urzędem ds. Kennkart, parafią rzymsko-katolicką, Dr D. Mudrezkyj’m 
genealogiem i heraldykiem z Wiednia. 
- Załączono świadectwo o pochodzeniu: (Prüfungsergebnis, Kleiner Abstammungsnachweis- 
wynik dochodzenia, małe świadectwo pochodzenia.) 
AWERS (niewypełniony): 
Zielone tło, na środku „logo” III Rzeszy orzeł ze swastyką.  
W lewym górnym rogu: 
NSDAP– Gau Wien, Gauamt f für Sippenforschung  
NSDAP- Okręg Wiedeń, Urząd Okręgowy ds. Badań Genealogicznych. Można zostać 
zaklasyfikowaną/ym jako: 

1. deutschblutig (arisch) – krew niemiecka, aryjczyk 
2. Mischling 2. Grades – „Mischling/mieszaniec?“ 2. stopnia  
3. Mischling 1. Grades – „Mischling/mieszaniec?“ 1. stopnia 
4. Jude - Żyd 

REWERS (wypełniony) 
7 rubryk: 

1. Nazwisko sprawdzanego/ej, zawód, zaświadczenie o chrzcie, wyznanie, dane o 
zawarciu ślubu i o współmałżonku.  

2., 3. Dane dot. rodziców 
4., 5. Dane dot. dziadka i babki ze strony ojca  
6., 7. Dane dot. dziadka i babki ze strony matki 

W przypadku Josefy Kukurik prawdopodobnie niewystarczjące dokumenty dot. dziadków.  
/1941-1944/, spięte 
48 stron paginowanych 
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Sygn. 439 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Korespondecja w sprawie przynależności narodowej Joanny i Haliny Schenk oraz związanych z 
tą sprawą akt stanu cywilnego: 
- akt urodzenia Sigmunda Schenka 
- akt urodzenia Helene Johanne Schenk 
- akt ślubu Thaddäusa Anastasiusa Schenka Johanne Theophile Zajac 
- akt urodzenia Johanne Theophile Zajac 
- korespondencja pomiędzy Sądem Grodzkim (Burggericht) w Bochni, a Wydziałem ds. 
Ludności i Opieki Rządu GG w sprawie ustalenia ojcostwa dziecka Joanny Schenk.  
- potwierdzenie, że Johanna Schenk, Sigmund Schenk i Helene Schenk złożyli wniosek o 
przyznianie legitymacji potwierdzjących niemieckie pochodzenie 
- pismo Wydziału ds. Ludności i Opieki Rządu GG do administracji miejskiej w Bochni o 
udzielenie wszelkich informacji o Josefie Slusarczyku (Józefie Ślusarczyku) 
- odpowiedź administracji miejskiej w Bochni, że prawdopodobnie nie chodzi o Józefa, lecz o 
Franza Ślusarczyka 
- pismo Rządu GG do Sądu Grodzkiego w Bochni z prośbą o udostępnienie akt dot. uznania 
Thaddäusa Anastasiusa Schenka za zaginionego w latach 1926-1934 
- pismo Rządu GG do Sądu Grodzkiego w Bochni z prośbą o przesłanie wszelkich informacji 
dot. pochodzenia ojca Heleny Johanny Schenk, która urodziła się jako córka wdowy Johanny 
Schenk i jak podaje matka, Józefa Ślusarczyka, policjanta z Bochni.  
- korespondencja Wydziału ds. Ludności i Opieki Rządu GG z urzędami parafialnymi dot. 
wystawienia aktu urodzenia, slubu lub zgodnu wyżej wymienionych 
-pismo Johanny Schenk o zwolnienie z więzienia jej córki Heleny Schenk i wzmianka o tym, że 
obie składały wniosek o legitymację poświadczającą niemieckie pochodzenie. List zakończony: 
„Z niemieckim pozdrowieniem: Heil Hitler!” 
 /1943/, spięte 
46 stron paginowanych 

Sygn. 440 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Korespondecja w sprawie metryki, nazwiska i karty rozpoznawczej Henryka Bieli, która ma na 
celu ustalenie, kto jest był jego ojcem biologicznym. Henryk Biela był neślubnym synem 
Karoliny Szostek, a nazwisko Biela jest nazwiskiem ojczyma, którego później poślubiła jego 
matka. Urząd Genealogiczny stwierdza, że mężczyzna powinien nosić panieńskie nazwisko 
swojej matki, Kennkarta powinna zostać wystawiona na nazwisko Szostek (Sostek), /1944/, 
spięte 
5 stron 

Sygn. 441 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Korespondencja Urzędu Geneaologicznego z Wydziałem Administracji Wewnętrznej Rządu 
GG,  ze Stadthauptmannem, Zarządem Archiwów dystryktu warszawskiego przy ul. Nowy 
Świat, parafiami katolickimi i ewangelickimi, żydowskimi urzędami metrykalnymi, Judenratami 
i w sprawie przynależności rasowej osób ubiegających się o zaświadczenie o aryjskim 
pochodzeniu lub o kennkartę (sprawa Bett Herty Cheim, „pół-Żydówki”). Również 
korespondencja z samymi zainteresowanymi.  
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Teczka zawiera dokumenty takie jak: korespondencję urzędową,  zaświadczenie o aryjskim 
pochodzeniu, akta urodzenia, chrztu, ślubu, zgonu, zdjęcia, uwierzytelnienie tożsamości 
fotografii (Lichtbildbeglaubigung), ankiety osobowe dot. pochodzenia.  
Z korespondencji wynikało, że wiele osób składających wniosek o wystawienie zaświadczenia 
o aryjskim pochodzeniu, było pochodzenia żydowskiego.  
/1940-1944/, luźne 
468 stron paginowanych 

Sygn. 442 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Korespondencja w sprawie przynależności rasowej różnych osób i dokumentów z tym 
związanych. /1940-1944/, luźne 

Sygn. 443 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle 
Korespondencja w sprawie przynależności rasowej Maksymiliana Kesslera, ur. we Lwowie w 
1895 roku. Księgi stanu cywilnego związane z tą sprawą. 
Kesslerowi zarzuca się sfałszowanie dokumentów i akt stanu cywilnego swoich i swojej rodziny 
w celu ukrycia żydowskiego pochodzenia. 
Teczka zawiera:  
- korespondencję urzędową,  
- korespondencję z kościołami dot. konfiskaty i zwrotu ksiąg stanu cywilnego 
- korespondencję z kościołami dot.akt stanu cywilnego, z której często wynika, że w księgach 
nie ma wpisów dot. rodziny Kesslera  
- akta stanu cywilnego Kesslera i jego rodziny 
- korespondencja dot. ks. Wójcika, który prawdopodobnie fałszował wpisy w ksiągach 
kościelnych, wezwanie na przesłuchanie 
- wyciągi z ksiąg żydowskiego Urzędu Metyrykalnego we Lwowie 
- 2 karty z kartoteki Maksymilia Kesslera: jedną z danymi przedstawiającymi rodzinę Kesslera 
jako Żydów (dane z żydowskiego Urzędu Metyrykalnego), drugą jako katolików (dane z 
kościelnych akt stanu cywilnego) 
- Uwierzytelnienienie tożsamości fotografii x 2, 3 fotografie. 
/1942-1944/, spięte 
63 strony paginowane 

Sygn. 444 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Korespondencja (listy urzędowe, akta urodzenia, chrztu, ślubu i zgonu członków rodziny) w 
sprawie przynależności rasowej różnych osób i dokumentów z tym związanych: 
- sprawa Eugenii v. Steinfeld, z domu Buchholz, ur. W 1890 r. w Białymstoku, ochrzczonej w 
parafii ewangelicko-luterańskiej, nauczycielki w szkole ludowej w GG. Eugenia v. Steinfeld 
prosi o wydanie zaświadczenia o niemieckim pochodzeniu. 
- sprawa Philippine Fuhrmann, ur. w 1899 r. w Ranischau, nieślubnej córki niezamężnej 
Christine Fuhrmann, która chciałaby uzyskać zaświadczenie o aryjskim pochodzeniu. Brakuje 
akt dot. jej ojca. 
- sprawa Margarete Kwapisz, z domu Konitzer, ur. w 1909 r. w Heiderode, która chciałaby 
uzyskać zaświadczenie o aryjskim pochodzeniu 
- korespondencja z Urzędem Genealogicznym dot. dr Nowacha Szulimowicza zatrudnionego w 
klinice dla dzieci we Lwowie, Karaima z pochodzenia: 
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• zapytanie przedstawiciela Rady Lekarskiej, czy dr Szulimowicza należy traktować jak 
aryjczyka, czy jak Żyda 

• wyjaśnienia Urzędu Genealogicznego, że nie należy traktować go jak Żyda 
• list Urzędu Genealogicznego do dr. Szulimowicza, w którym mowa jest o tym, że do 

Urzędu dotarły już informacje, że adresat jest źle tarktowany za względu na swoje 
pochodzenie i że Urząd poczynił już stosowne kroki w celku wyjaśnienia tego i 
zobowiązał Izbę Lekarską do przekazania dyrekcji kliniki informacji, że Karaimów nie 
należy taktować, jak Żydów 

• uwierzytelnienie tożsamości fotografii (Lichtbildbeglaubigung) dr Szulimowicza i jego 
ojca. 

- sprawa Juliusa Silberbuscha ze Lwowa, który wg Urzędu Genealogicznego jest Żydem 
„Volljude”, podającym się za Ukraińca, a później za osobę pochodzenia niemieckiego, 
posługującą się fałszywymi papierami. 
- sprawa Eugena i Niny Malsky-Tolstow, z domu Riskinas. Mają obywatelstwo rosyjskie, 
ubiegali się o zaświadczenie o aryjskim pochodzeniu. Nie dostarczyli dokumentów. 
-sprawa Arrigo Angelo Giuseppe von Fabris, ubiegał się o zaświadczenie o aryjskim 
pochodzeniu. W urzędowej korespondencji informacja, że pochodzi z żydowskiej rodziny z 
Triestu.  
- sprawa Sebastiana Gacka, ur. w 1884 r., nieślubnego syna Mrianny Gacek i prawdopodobnie 
Lazara Kazióra. 
- sprawa Georga (Jirija) Kalyna, ur. w 1878 r jako nieślubny syn Marthy Kalyn 
- sprawa Waldemara von Radloffa o nadanie jemu i jego żonie obywatelstwa niemieckiego. 
Jemu przyznano obywatelstwo, natomiast przodkowie jego żony muszą zostać dokładnie 
sprawdzeni. 
 /1940-1944/, luźne 
141 stron paginowanych 

Sygn. 445 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny   
Korespondencja w sprawie przynależności rasowej Elisabeth Schmidt i związanych z tą sprawą 
ksiąg stanu cywilnego 
Teczka zwiera:  
- kartę z katoteki Elisabeth Schmidt (z informacją o E. Sch. i jej 26 przodkach:  imię i nazwisko, 
zawód, data urodzenia, wyznanie, współmałżonek) 
- wyciągi z  ksiąg stanu cywilnego przodków Elisabeth Schmidt 
- notatkę odręczną podpisaną nazwiskiem Buja z dnia 16.04.1943 dot. danych Elisabeth Deger  
/1943/, spięte 

Sygn. 446 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Brzoza Królewska. Korespondencja w sprawie ksiąg stanu cywilnego parafii rzymsko-katolickiej 
w Brzozie Królewskiej, /1943/, spięte 

Sygn. 447 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Röm.-kath. Pfarrei. Leżajsk. Korespondencja w sprawie ksiąg stanu cywilnego parafii rzymsko-
katolickiej w Leżajsku, /1943/, spięte 
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Sygn. 448 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Röm.-kath. Gemeinde Ostrowy Tuszowskie. Korespondencja w sprawie ksiąg stanu cywilnego 
parafii rzymsko-katolickiej Ostrowy Tuszowkie. Do parafii należą także miejscowości: Przyłęk, 
Toporów, Szydłowiec. Akta zawierają pismo (tłumaczenie z języka łacińskiego) o tym, że do 
parafii należą też ewangelicy z niekatolickiej gminy Hyjków, a ksiądz katolicki zobowiązany jest 
wydać pastorowi duplikaty aktów metrykalnych, wypisy z ksiąg ślubów i zgonów, /1942-1943/, 
spięte 

Sygn. 449 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Röm.-kath. Pfarramt Tuszów – Narodowy Sdlg (Siedlung) Kolonia. Korespondencja w sprawie 
ksiąg stanu cywilnego parafii rzymsko-katolickiej Tuszów Narodowy, /1942-1943/, spięte 

Sygn. 450 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Röm.-kath. Pfarrei Dzikowiec Sdlg.Wildenthal. Korespondencja w sprawie ksiąg stanu 
cywilnego parafii rzymsko-katolickiej  w Dzikowcu pow. Rzeszów, /1942-1943/, spięte 

Sygn. 451 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Verzeichnis der Pfarr-, Standes- und Metrikelämter Distrikt Krakau. Spis urzędów parafialnych, 
stanu cywilnego i metrykalnych w Dystrykcie Krakowskim, /bez daty/, spięte 

Sygn. 452 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Verzeichnis der Pfarr- und Standesämter Distrikt Lublin. Spis urzędów parafialnych i stanu 
cywilnego w Dystrykcie Lubelskim, /bez daty/, spięte 

Sygn. 453 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Verzeichnis der Pfarr- und Standesämter Distrikt Radom. Spis urzędów parafialnych i stanu 
cywilnego w Dystrykcie Radomskim, /bez daty/, spięte 

Sygn. 454 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Verzeichnis der Pfarr- und Standesämter Distrikt Warschau. Spis urzędów parafialnych i stanu 
cywilnego w Dystrykcie Warszawskim, /bez daty/, spięte 

Sygn. 455 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Archive Distrikt Lublin. Korespondencja w sprawie przekazywania akt stanu cywilnego parafii 
ewangelicko-augsburskich  przez archiwa w Dystrykcie Lublin do „Sippenstelle”. Wykazy tych 
akt, /1940-1943/, spięte 
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Sygn. 456 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Wykaz ewangelickich ksiag stanu cywilnego  z Dystryktu Radom, przechowywanych w 
Archiwum Państwowym w Krakowie, /1942/, spięte 

Sygn. 457 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Ersatzurkunden. Zastępcze dokumenty stanu cywilnego dla osób z terenu parafii ewangelicko-
augsburskiej w Chełmie Kamieniu, /1941-1942/, spięte 

Sygn. 458 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Alfabetyczny spis akt należących do stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w 
Chełmie Kamieniu, /1941/, spięte 

Sygn. 459 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Niemieckie tłumaczenia wypisów z ksiąg stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskich, 
/1940-1942/ 

Sygn. 460 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Metrikenstelle Lemberg. Korespondencja w sprawie utworzenia archiwum stanu cywilnego 
we Lwowie oraz w sprawie tamtejszych ksiąg 

Sygn. 461 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Wykaz odpisów ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w archiwum grecko-katolickiego 
Konsystorium Metropolitalnego we Lwowie, /1942/, luźne 

Sygn. 462 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Verzeichnis der Metriken Duplikate im Diözesenarchiv Tarnów. Stand vom 03.05.1942. Wykaz 
duplikatów ksiąg stanu cywilnego w archiwum diecezjalnym w Tarnowie. Stan z 03.05.1942, 
/1942/, spięte 

Sygn. 463 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Sprawozdanie o stanie i sposobie prowadzenia spraw stanu cywilnego w Krakowie, wzory 
formularzy, /1942/, spięte 

Sygn. 464 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Spisy akt stanu cywilnego różnych wyznań wraz z miejscami przechowywania: 
- akta stanu cywilnego kościoła ewangelicko-luterańskiego w Inflantach, Kurlandii, Estonii, 
Galicji, na Wołyniu 
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- mennonitów w Galicji 
- informacje dot. miejsc przechowywania akt stanu cywilnego z różnych miejscowości 
- akta stanu cywilnego parafii ewangelickich w GG, miejsce ich przechowywania,  
- akta stanu cywilnego kościoła garnizonowego w Wieliczce 
- spis akt stanu cywilnego przechowywanych w archiwum Warszawskiego Prawosławnego 
Konsystorza Duchownego, również kościoły wojskowe 
- informacje izraelickich urzędów metrykalnych dot. akt stanu cywilnego z Dukli, Gorlic, 
Jarosłwia, Żmogrodu, Kolbuszowej, Sanoka (przeważnie informacje o zniszczeniu lub 
spłonięciu akt) 
- informacje dot. akt stanu cywilnego rzymsko- katolickiej  parafii  
Kunów, Wiśnicz Nowy (zniszczone całkowicie lub częściowo) 
- informacje dot. akt stanu cywilnego grecko - katolickiej  parafii w Przemyślu i Strzelcach 
(zniszczone całkowicie lub częściowo) 
- duplikaty akt stanu cywilnego baptystów z Tomaszowa 
- informacje dot. akt stanu cywilnego gminy ewangelicko-augsburskiej z Kamocina, Piotrkowa, 
Radomia, Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa, Częstochowy, Alt Ilvisheim (Stara Iwiczna?), Pilicy, 
Łowicza, Radzymina, Warszawy, Żyrardowa, Hohenbach, Jarosławia, Królewca, Krakowa, 
Nowego Gawłowa, Nowego Sącza, Ranischau, Stadła, Chełma, Chełma Kamienia, Cycowa, 
Kamienia, Lublina (dołączona informacja o miejscu przechowywania akt, najczęściej 
Sippenstelle) 
- informacje dot. akt stanu cywilnego kościoła garnizonowego w Przemyślu 
- wykaz męskich i żeńskich imion żydowskich 
/1941-1942/, spięte 

Sygn. 465 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Fotokopie wykazów ksiąg stanu cywilnego od XVII wieku, /bez daty/, luźne 

Sygn. 466 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
Zugezogene Juden-Erfassungsliste nach dem 22.06.1941 
Lista Żydów przybyłych do Krosna po 22.06.1941. Lista Judenratu w Krośnie sporządzona 
10.02.1942 roku 
122 rodziny, 223 osoby,  
/1942/, spięte 
8 stron paginowanych, w tym 7 formatu A3 (2 sklejone kartki A4) 

Sygn. 466/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref  7. 
Sippenstelle// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 7 Urząd Genealogiczny  
- Osadnictwo niemieckie w Polsce-historia i stan obecny. 
- Opracowanie z 29.08.1941 „Zestawienie niemieckich osad w 16 okręgach Dystryktu Galicja” 
(3 egz.)  
- „Krótki zarys historyczny niemieckiej gminy ewangelickiej Hohenbach ze szczególnym 
uwzględnieniem kościoła i szkoły” 
- „Volksdeutsche w Dystrykcie Radom, Warszawa”- wykazy uwzględniające liczbę dorosłych i 
dzieci w poszczególnych miejscowościach, mapka, lipiec, sierpień 1942 
- Historie zdobyczy germańskich na obszarze Zachodniej Słowiańszczyzny i Polski.  
- „Kronika niemieckiej kolonii Mikołajów” 
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- „Moje przeżycia i doświadczenia jako niemieckiego nauczyciela w Polsce”. Georg Dümler, 
inspektor sykolnz w Jarosławiu. Nie jest to tekst o osobistych doświadczeniach, lecz raczej 
zarys historyczny dot. szkolnictwa i sytuacji niemieckich nauczycieli w wybranych 
miejscowościach na terystorium Polski od 1781. 
- „Krótki zarys historyczny gminy ewangelicko-reformowanej Sielec”. (od XVII w.) 
- Rodzaj kroniki historycznej od 4000 r.p.n.e. do 1466 r.n.e (plemiona germańskie, podboje, 
zdobycze terytorialne). 
 /1941-1942/ 

Sygn. 466/2 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge// Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/Referat 7 Urząd 
Genealogiczny  
Mapy ukazujące różne aspekty stosunków demograficznych na terenie GG, ziem włączonych 
do Rzeszy, częsciowo od końca XIXw. m. in. gęstość zaludnienia w różnych aspektach 1921-
1931, częstotliwość urodzeń i umieralność ogólnie i wśród ludności wyznania ewangelickiego 
1931, uprawa zbóż w dziesięcioleciu 1928-1937, częstotliwość urodzeń i umieralność w latach 
1896/97 (1900/01) oraz 1931/32 (mapki z komentarzem), Ukraińcy w Dystrykcie Krakowskim i 
Lubelskim, liczba i rozmieszczenie Niemcó w GG, podział administracyjny GG z 7.08.1941 i z 
1943, rozmieszczenie Żydów w 1931, stosunki rasowe, gęstość zaludnienia z 1931 r, 
niemieckie osady w GG, rozmieszczenie grup narodowościowych: Niemców,  Polaków, Górali, 
Ukraińców i „typów mieszanych”, historyczny przebieg kolonizacji na prawie niemieckim od 
XIII w: osady miejskie i wiejskie,  
18 stron paginowanych  

Sygn. 467 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge// Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/Referat 7 Urząd 
Genealogiczny  
Korespondencja w sprawie rent dla nie-Niemców, /1942-1944, spięte 

Sygn. 467/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge// Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/Referat 7 Urząd 
Genealogiczny  
Opieka państwowa i społeczna nad ludnością nieniemiecką.  
Żydowska Opieka Społeczna subwencjonowana przez amerykański komitet „Joint”. Tabele i 
zestawienia z komentarzem.  
-Zestawienia: 1. instytucje pomocy społecznej np. liczba kuchen, placówek TOZu, CENTOSu w 
GG oraz 2. sposób udzielania pomocy, np. dożywianie, opieka nad chorymi, wsparcie 
finansowe, ubrania. Każdorazowo liczba podopiecznych za okres 1.01.-30.09. 1940 
- Tabela dot. kuchen i placówek wydających żywność w dystryktach GG za okres1.01.-30.09. 
1940, wykresy obrazujące dożywianie 
- Tabela dot. dożywiania dzieci przez TOZ w GG za okres 1.01.-30.09. 1940, wykresy 
- Tabela dot. dożywiania dzieci przez CENTOS w GG za okres 1.01.-30.09. 1940, wykresy 
- Tabela dot. dożywiania dzieci i dorosłych w GG za okres 1.01.-30.09. 1940, wykresy połecznej 
na terenach wcielonych do Rzeszy 
- Tabela dot. wspierania finansowego uciekinierów i osób ubogich w GG  
za okres 1.01.-30.09. 1940, wykresy 
- Tabela dot.rozdzielania ubrań w GG za okres 1.01.-30.09. 1940, wykresy 
- Tabela dot. opieki zdrowotnej w GG za okres 1.01.-30.09. 1940, wykresy 
- Talabela dot. opieki CENTOSU nad dziećmi i sierotami w GG za okres 1.01.-30.09. 1940, 
wykresy 
- Pomoc różnych instytucji i indywidualna za okres 1.01.-30.09. 1940, wykresy 
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- Tabela dot. „pomocy konstruktywnej” (maszyny, narzędzia, warsztaty, gospodarstwa rolne 
itp.), za okres 1.01.-30.09. 1940, wykresy 
- Tabela dot. opieki społecznej na terenach wcielonych do Rzeszy za okres 1.01.-30.09. 1940, 
wykresy 
- Tabela dot. „pomocy wielkanocnej” w GG w kwietniu 1940 r., wykresy 
- Wykresy – liczba wydanych racji żywnościowych w GG za okres 1.01.-30.09. 1940 
- Wykresy – Instytucje pomocy społecznej w GG 
- Mapka – polskie, ukraińskie i żydowskie komitety samopomocowe w GG, 24. 09.1941 
- Usytuowanie żydowskich, polskich i ukraińskich komitetów samopomocowych w aparacie 
administracyjnym GG - wykresy  
 
Organizacja i zadania Rady Głównej Opiekuńczej.  
Organizacja i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Wykaz zatrudnionych w PCK 
Korespondencja w sprawie zakładania i prowadzenia nieniemieckich przedszkoli.   
Zakłady i fundacje opieki społecznej-ogólne sprawy administracyjne. Statut, tablice, 
zestawienia, memoranda, raport, korespondencja, zestawienie pracowników PCK, /940-1944/ 
85 stron paginowanych 

Sygn. 468 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerung und Fürsorge/ 
Ref. 10 Freie Wohlfahrt// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności 
i Opieki/Referat 10 Pomoc Społeczna 
Korespondencja w sprawie mienia zlikwidowanych polskich organizacji i instyutucji o 
charaktererze opiekuńczym i samopomocowym. /1940-1944/, luźne 

Sygn. 469 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref. 10 Freie 
Wohlfahrt// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i 
Opieki/Referat 10 Pomoc Społeczna 
Korespondencja w sprawie mienia zlikwidowanych polskich organizacji i instyutucji o 
charaktererze opiekuńczym i samopomocowym. /1940-1944/, luźne 

Sygn. 470 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref. 11 
Fürsorge für deutsche Volkszugehörige// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ 
Wydział IV ds. Ludności i Opieki/ Referat 11 Opieka nad osobami narodowości niemieckiej 
- Korespondencja w sprawie opieki nad młodzieżą w GG oraz w sprawie wydawnictw polskich, 
- Pismo do Wydziału Oświecenia Publicznego i Propagandy dot. literatury dla młodzieży 
polskiej. (Kwestie dot. polityki narodowościowej rozwiązuje Wydział Ludności i Opieki (Abt. 
Bevölkerungswesen d Fürsorge). Porusza się sprawę książek wydanych w Wydawnictwie 
Krzyżanowskiego. Urząd ds. Młodzieży miał nie uwzględnić/nie rozpoznać problemu polityki 
narodowościowej i porównał literaturę polską z niemieckim poziomem kultury, czego nie 
można traktować poważnie i co nie zgadza się z ogólnie przyjętą linią.   
- Korespondencja dot. książek dla młodzieży polskiej wydanych w Wydawnictwie 
Krzyżanowski, którym zarzuca się podteksty polityczne.  
- Korespondencja dot. kwestii, czy Urząd ds. Młodzieży  ma zajmować się polską i ukraińską 
młodzieżą.  
- Omówienie niektórych książek polskichy wydanych przede wszystkim  w Wydawnictwie 
„Krzyżanowski”, Wolnica Platz, Kraków, m.in.  

• „Rok w bajce” 
• „O Babce Ciuciubabce” 
• „ Raz termometr zachorował” 
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• „Coraz prędzej” 
• „Pracujmy razem” komentarz: Trzy dziewczynki pracują w szwalni, w kuchni, w pralni.  

(...) Typowo polskie: zajęcie w salkonie kosmetycznym pokazane jest na początku, 
podczas, gdy lekcja na końcu. Zrozumiałym  jest, że taki podarunek na dziecięcym 
stoliku należy odrzucić z przyczyn wychowawczych i moralnych.  

• „Czem chesz być?”  
• „Czarodziejski kołowrotek” komentarz: Zbiór krótkich bajek, częciowo zaczerpnięte z 

bajek niemieckich. Należy zaznaczyć, że zarówno w tej, jak i w innych książeczkach 
dzieci nie otacza naturalny bajkowy świat, (...). Pokazanych jest  raczej wiele 
cudownych technicznych wynalazków, jak np. wysoko rozwinięte samoloty lub statki 
kosmiczne (...)  

• „Jakgrusza z Jankiem”. Komentarz: (...) Błazeńskie, odpychające postacie. Wartość 
równa zeru.(...) 

• „Czarny orzeł Delewarów” Józefa Góreckiego.  
• „Podróże Guliwera”  
• „Ulubieniec seniorit” Antoniego Marczyńskiego komentarz: Kiczowata powieść 

kryminalno- przygodowa. Warto zauważyć, że obaj przestępcy noszą niemieckie 
nazwiska, mimo, że akcja rozgrywa się w Hiszpanii, podczas gdy detektywem jest 
Polak. Już z tego powodu należy odrzucić tę książkę.  

• „:Perła Szanghaju” Antoniego Marczyńskiego 
• „Nowy wielki sennik” 

 /1944/, spięte 
20 stron paginowanych 

Sygn. 470/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge/ Ref. 11 
Fürsorge für deutsche Volkszugehörige// Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ 
Wydział IV ds. Ludności i Opieki/ Referat 11 Opieka nad osobami narodowości niemieckiej 
Opieka nad Niemcami. Dodatki rodzinne dla członków SS. Sprawa założenia Instytutu 
Balneologicznego w GG. Zaopatrzenie w dodatkowe karty żywnościowe żołnierzy 
Wehrmachtu spędzających urlop w GG i wypłata 20 zł- „Prezent Führera dla urlopowiczów z 
frontu”. 
Korespondencja dot. „Prezentu Führera...” sporządzona także na odwrocie kart 
żywnościowych dla Żydów z października 1941 i na dwóch kartach ze stycznia 1943. Tabele 
zawierające wykaz osób, które przyjęły „Prezent Führera...” Korespondencja, zarządzenia, 
zestawienia rachunkowe. /1940-1944/ 
35 stron paginowanych  

Sygn. 470/2 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge// Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/ 
- Opieka nad dziećmi i młodzieżą (także polską) na terenach Niemiec, 
Sudetów, Górnego Śląska, Kraju Warty, okupowanych terenach Związku Radzieckiego.  
- Przemówienie do towarzyszy partyjnych i członków  Hitler Jugend pt. „Opieka nad młodzieżą 
w ramach samorządu gminnego” 
- Pismo dot. przedszkoli dla dzieci, których matki są zatrudnione  w zakładach zbrojeniowych 
- Pismo regulujące kwestię opieki nad Żydami, osoba krwi niemieckiej jako opiekun Żyda, 
2.02.1940 
- Rozporządzenia dot. opieki nad młodzieżą w dzienniku Rozporządzeń Rzeszy, 5.11.1940 
- Pismo dot. dzieci nieślubnych urodzonych z matki nie –Niemki lub ojca nie-Niemca.  
- Zestawienia dot. instytucji opieki nad dziećmi i młodzieżą w Niemczech - tabele 
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- Poufne pismo z 1.10.1942, Berlin nakazujące gromadzenie danych dzieci i młodzieży 
pochodzenia żydowskiego i cygańskiego z zaznaczeniem, że należy to czynić w taki sposób, aby 
dzieci i młodzież nie zorientowały sie, żę coś się dzieje.  
- Schnellbrief’y dot. opieki nad dziećmi i młodzieżą pochodzenia polskiego.  
- Wytyczne dot. wspierania zdolnych studentów na Górnym Śląsku. Katowice 30.11.1942  
- Prospekt Provinzial-Bildungsanstalt für Frauenberufe w Opolu. Przyuczanie kobiet do 
zawodu: praczki, krawcowej, opiekunki do dzieci, wychowawczyni. 
- Program konferencji w Kraju Warty 13.07 1943. Sprawy dot. zdrowia, opieki nad Niemcami, 
młodzieży. Lista obecności  
- Przepisy dot. ustalania ojcostwa nieślubnych dzieci polskich.  
- Artykuł z gazety „Prawo karne dla nieletnich w służbie wychowania” autorstwa ministra 
sprawiedliwości Dr. Georga Thierack 
/(1898, 1933-1939)-1944/ 
259 stron paginowanych 

Sygn. 470/3 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge// Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/ 
Opieka nad dziećmi i młodzieżą głównie pochodzenia niemieckiego. Ustalanie przepisów 
prawnych. Organizacja urzędów ds. młodzieży /Amt für Jugend/ i spory kompertencyjne w 
tym zakresie. Status prawny i opieka nad dziećmi, zwłaszcza nieślubnymi, pochodzenia 
mieszanego narodowościowo. Rozporządzenia, zarządzenia, memoranda, korespondencja, 
/1940-1944/ 

Sygn. 470/4 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. IV Bevölkerungswesen und Fürsorge// Główny 
Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział IV ds. Ludności i Opieki/ 
Deutsche Sanatorien Bad-Rabka. Verpflegungsnachweis.  
Administracja niemiecka sanatoriów dla dzieci w Rabce. Dzienne zestawienia przydziałów 
żywności i menü posiłków w lipcu 1944, /1944/ 

Sygn. 470/5 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. V Strassenverkehr//  
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział V Transportu Drogowego 
Drogowe środki transportu i komunikacji: samochody, pojazdy konne, rowery. Pracownicy 
żeglugi śródlądowej. M.in. przepisy ruchu drogowego, środki transportu na usługach 
administracji (nabywanie, przydział), przydział materiałów pędnych i opon. Sprawy związane z 
przekraczaniem granicy. Zarządzenia, korespondencja, raport Urzędu Ruchu Drogowego w 
Warszawie „Reichs Verkehr-Blatt”, /1940-1944/ 

Sygn. 470/6 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. V Strassenverkehr//  
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział V Transportu Drogowego 
Instrukcja dot. rejestracji i dopuszczania samochodów do ruchu drogowego 10.12.1942, 
/12.1942/ 

Sygn. 470/7 Hauptabteilung Innere Verwaltung/Abt. VII Veterinärwesen//  
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Wydział VII Weterynarii 
Nadzór weterynaryjny nad żywnmością pochodzenia zwierzęcego. Współdziałanie władz 
weterynaryjnych i policyjnych w zwalczaniu chorób u zwierząt. Zwierzęta eksportowane z GG 
do Niemiec. Zarządzenia. /1940, 1943/ 

Sygn. 470/8 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Statistisches Amt// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej/ Urząd Statystyczny 
Sprawozdawczość statystyczna w zakresie stanu osobowego i gospodarczego GG: firmy 
handlowe, uzytkowanie ziemi, ilość drzew owocowych, opady i stan zasiewów. Spis ludności. 
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Mapa podziału administracyjnego okręgów: krakowksiego i Galicji. Zarządzenia, zastawienia, 
ankiety, formularze, /1940-1944/ 

Sygn. 470/9 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Główny Wydział Administracji Wewnętrznej 
Różnorodne sprawy z zakresu kompetencji Wydziału Głównego Spraw Wewnętrznych . M. in. 
odbudowa działalności w zakresie spraw wewnętrznych w okręgu warszawskim, budowa 
stanowisk obronnych, ewakuacja obywateli włoskich z Warszawy, zmiany organizacyjne Kolei 
Wschodniej, odszkodowania za szkody poniesione w czasie Powstania Warszawskiego. 
Korespondencja, zarządzenia, raporty, wycinki prasowe. /06.-12.1944/ 

Sygn. 
470/10 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Główny Wydział Administracji Wewnętrznej 
Der Präsident als Leiter des Flüchtlings und Räumungsstabes 
Prezydent Wydziału Głównego Spraw Wewnętrznych jako Kierownik Sztabu dla Spraw 
Uchodźców i Ewakuacji, później Pełnomocnik Gubernatora w sprawach obrony Rzeszy-Sztab 
dla Spraw Uchodźców i Ewakuacji /der Beauftragte des Generalgouverneurs in 
Reichsverteidigungsangelegenheiten/.  Wytyczne w sprawie ewakuacji w w razie zbliżania się 
frontu. Decyzja utrzymania produkcji gospodarczej. Zarządzenia, korespondencja, wykaz akt, 
/1943-1944/ 

Sygn. 471 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst // 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Organisation. Verschiedes. Wykaz Komend Służby Budowlanej. /Baudienstkommandostelle/ i 
Placówek Głównych Służby Budowlanej /Baudiensthauptstelle/, /1942/, spięte 

Sygn. 472 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst // 
Główny //Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Organisation. Erlasse der Regierung – Abteilung Baudienst über Aufbau und Organisation. 
Zarządzenia i korespondencja w sprawie organizacji i zadań służby budowlanej. Tabele oznak i 
sieci organizacyjnej, /1942/, zszyte 

Sygn. 473 
Nr 
mikrofilmu 
B-4608 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst // 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Organisation. Meldungen und Schriftwechsel über den Aufbau des Polnischen Baudienstes. 
Korespondencja i schematy w sprawie organizacji Służby Budowlanej. 4 egz., /1942/, spięte w 
teczkach 

Sygn. 474 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Vertrauliche Befehle des Leiters des Baudienstes . Korespondencja w 
sprawie tajnych rozkazów kierownika Służby Budowlanej 
- Rozkazy Generalarbeitsführera (Kierownika Generalnego) gez. Hinkela dotyczą np.: Do 
Kierwoników Służby Budowlanej , aby w listach do Niemiec nie pisali dokładnie o tutejszych 
warunkach, aby nie wzbudzać wrażenia, które mogłoby powstać przy nieznajomości tutejszych 
stosunków, że mord jest w GG na porządku dziennym. Byłoby to „niemęskie w stosunku do 
kobiety”. Hinkel jest zmuszony odrzucić te listy jako dowód „męskiej słabości”. 
- Kary dyscyplinarne dla niektórych Kierowników Służby Budowlanej za występki popełnione 
pod wpływem alkoholu oraz zdrady małżeńskie. Wezwanie do Kierowników, aby strzegli 
honoru niemieckiego i opamiętali się, a także aby donosili na tych, którzy łamią dyscyplinę.  
- Zezwolenia na śpiewanie polskich piosenek podczas marszu do pracy po uprzednim 
sprawdzeniu treści. Piosenki nie mogą zawierać treści politycznych, ani zachęcających do 
walki. Robotnicy mogą śpiewać polskie piosenki, aby nie powstało wrażenie, że są brygadą 
karną. 
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- Do Kierowników Służby Porządkowej nie wolno zwracać się „Herr” (pan), ponieważ stoi to w 
sprzeczności z zasadami narodowego socjalizmu. Można zwracać się „Herr + stopień”, np. 
„Herr Inspektor” /1941-1944/, spięte 

Sygn. 475 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Befehle des Leiters des Baudienstes. Verbindungsführer-Befehle. Spis 
rozkazów Przedstawiciela Przywódcy Pracy Rzeszy (Beauftragte des Reichsarbeitsführers), 
/1942/, spięte 

Sygn. 476 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Befehle des Leiters des Baudienstes. Baudienstbefehle. Spis rozkazów 
Kierownika Służby Budowlanej, /1942/ 
Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 

Sygn. 477 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Befehle des Leiters des Baudienstes. Baudienstbefehle. 
Verbindungsführer des Reichsarbeitsführers. Rozkazy Przedstawiciela Przywódcy Pracy Rzeszy 
w GG. Nr 1-53 i 1-72. /1940-1942/, zszyte 

Sygn. 478 
N 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Befehle des Leiters des Baudienstes. RAD Befehle. Rozkazy 
Pełnomocnika Przywódcy Pracy Rzeszy.(Beauftragte des Reichsarbeitsführers. Nr 1-56, /1942-
1944/ 

Sygn. 479 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Befehle des Leiters des Baudienstes. Rozkazy Kierownika Służby 
Budowlanej. Nr 1-208, /1941-1944/, zszyte 
Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 

Sygn. 480 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Stärkemeldungen über Polnischen Baudienst. Tygodniowe meldunki 
Komend Służby Budowlanej. (Baudienstkommandostelle) o stanach osobowych Służby 
Budowlanej, /1942/, zszyte 

Sygn. 481 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Stärkemeldungen über Polnischen Baudienst. Zarządzenia i 
korespondencja w sprawie meldunków o stanach Służby Budowlanej, /1942/, spięte 

Sygn. 482 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Stärkemeldungen über Polnischen Baudienst. Einsatzmeldungen. (...) 
Alle Kommandostellen. 
Meldunki o stanie osobowym jednostek Służby Budowlanej, które zostały wykorzystane do 
„pracy” na rzecz Wehrmachtu i Kolei Wschodniej, w dystryktach: Warszawa, Kraków, Galicja, 
Lublin, Lwów. 
Meldunki o stanie osobowym jednostek Służby Budowlanej, które zostały wykorzystane do 
pracy na rzecz zakładów  zbrojeniowych w dystryktach: Kraków, Radom, Lwów. Wykorzystanie 
Służby Budowlanej w różnych miejscowościach – stany osobowe, 
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/1942-1943/, zszyte 
186 stron paginowanych 
Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 

Sygn. 483 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Schriftwechsel, der alle drei Organisationen betrifft. Korespondencja w 
sprawach ogólnych Służby Budowlanej w GG, /1942/, spięte 
Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 

Sygn. 484 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Berichte der Baudienstkommandoführer. Tagebücher der Distrikten. 
Dzienniki czynności Komend Służby Budowlanej /Baudienstkommandostellen/, /1941-1943/, 
spięte 

Sygn. 485 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Berichte der Baudienstkommandostelle V Lemberg für September 
1942. 
Sprawozdanie z działalności Służby Budowlanej. Dziennik czynności Komendy Służby 
Budowlanej /Baudienstkommandostelle/ V Lwów za wrzesień 1942, /1942/, spięte 

Sygn. 486 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Berichte der Baudiensthauptstellenführer. Meldunek Szefa Głównej 
Placówki Służby Budowlanej w Miechowie. Sprawy dot. zadań Głównych Placówek Służby 
Budowlanej w Dystrykcie Lublin, /1942/, spięte 
Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 

Sygn. 487 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Chronik. Sprawozdanie, zestawienia i korespondencja w sprawie 
stanów liczbowych  oraz możliwości roboczych Służby Budowlanej i zapotrzebowań na jej 
pracę. Korespondencja w sprawach uchylających się od Służby Budowlanej, /1941/, spięte 

Sygn. 488 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Monatsberichte der Baudiensthauptstellen. Korespondencja w sprawie 
sprawozdań miesięcznych Placówek Głównych Służby Budowlanej, /1942/, spięte 

Sygn. 489 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Monatsberichte der Baudienstkommandoführer. Sprawozdania 
miesięczne kierowników Komend Służby Budowlanej, /1942/, spięte 
Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 

Sygn. 490 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Monatsberichte der Baudienstkommandoführer. Sprawozdania 
miesięczne i dzienniki czynności Komend Służby Budowlanej, /1942-1943/, spięte 

Sygn. 491 
 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Monatsberichte an die Regierung. Jahresberichte. Referat i artykuł do 
prasy o Służbie Budowlanej, /1941/, spięte 
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Sygn. 491/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Organizacyjne meldunki miesięczne-okręg krakowski. Obsada personalna, prace wykonywane, 
stany liczbowe. Meldunki, korespondencja, mapy, plany, /1943-1944/ 

Sygn. 491/2 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Organizacyjne meldunki miesięczne-okręg radomski. Obsada personalna, prace wykonywane, 
stany liczbowe. Meldunki, korespondencja, mapy, plany, /12.1942-1944/ 

Sygn. 491/3 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Organizacyjne meldunki miesięczne-okręg lubelski. Obsada personalna, prace wykonywane, 
stany liczbowe. Meldunki, korespondencja, mapy, plany, /1942-1944/ 

Sygn. 491/4 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Organizacyjne meldunki miesięczne-okręg Galicja. Obsada personalna, prace wykonywane, 
stany liczbowe. Meldunki, korespondencja, mapy, plany, /1942-1944/ 

Sygn. 491/5 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Osoby pełniące służbę w kierownictwie Służby Budowlanej poza pracą, /1943-1944/ 

Sygn. 492 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Einstellung von Baudienstpflichtigen. Korespondencja w sprawie 
poboru do Służby Budowlanej, /1942/, spięte 

Sygn. 493 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Stammrollen. Ausweise. Korespondencja w sprawie spisów 
poborowych i legitymacji, /1943/, spięte 
Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 

Sygn. 494 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Gesuche um Entlassung und Rückstellung  der Dienstzeit. Prośby i 
korespondencja w sprawie zwolnienia ze Służby Budowlanej w czasie jej trwania, /1942/, 
spięte 

Sygn. 495 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Entlassungen vor Beendigung der Dienstzeit (vorzeitig). 
Korespondencja w sprawie przedterminowego zwolnienia ze Służby Budowlanej, /1942/, 
spięte 
Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 

Sygn. 496 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Erlasse des GG. Zarządzenia i okólniki różnych komórek Rządu GG., 
/1942-1944/, zszyte 

Sygn. 497 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Erlasse des GG. Zarządzenia i okólniki Oddziału Głównego Kolei 
(Hauptabteilung Eisenbbahnen), /1942-1943/, spięte 
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Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 
Sygn. 498 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 

Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Innerer Dienstbetrieb. Erlasse der Gouverneure. Zarządzenia gubernatorów dystryktów. 
/1941-1942/, zszyte 

Sygn. 498/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Stopnie służbowe i odznaki Służby Budowlanej. Tablice, rysunki, /bez daty/ 

Sygn. 499 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Arbeitsleitung. Fragen des Baustelleneinsatzes. Allgemein, Efassungswesen. Korespondencja 
w sprawie użycia Służby Budowlanej do prac dla różnych działów administracji. /1942-1943/, 
spięte 

Sygn. 499/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Meldunki o rozpoczęciu poszczególnych prac, umowy. Okręgi: krakowski, radomski, lubelski, 
Galicja. Plan – roboty w Rudniku, /1940-1944/ 

Sygn. 499/2 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Baustellenbesichtigung. Wizytacja robót i pomieszczeń oddziałów Służby Budowlanej. 
Raporty, korespondencja. /1944/ 

Sygn. 499/3 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Budowa linii umocnień. Zaopatrzenie w maszyny i narzędzia. Obsada robocza. Prace 
wykonywane. Meldunki, korespondencja, szkice, plan, /08.-10.1944/ 

Sygn. 499/4 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Gospodarka narzędziami i samochodami. Instrukcje, zarządzenia, korespondencja, /1942-
1944/ 

Sygn. 500 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Abeitsleitung. Kontigentwaren. Erlasse und Verfügungen der Eisenbahnwirtschaftung und 
Devisenbewirtschaftung. Zarządzenia i korespondencja w sprawie przydziału artykułów 
żelaznych, /1942-1943/, 
spięte w teczkach 

Sygn. 500/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Zaopatrzenie w drzewo celem wyrobu przedmiotów potrzebnych Służbie Budowlanej (sprzęty, 
oprawa narzędzi i in.). Korespondencja, instrukcja (druk), /1943-1944/ 

Sygn. 500/2 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Pomieszczenia mieszkalne. Zaopatrzenie baraków i ich wyposażenie. Aktualne warunki 
mieszkaniowe Służby Budowlanej. Rozkazy, korespondencja., /1942, 1944/ 

Sygn. 501 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Arbeitsleitung. Unterkünfte. Ankiety i plany dot. pomieszczeń oddziałów Służby Budowlanej, 
/bez daty/, spięte 
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Sygn. 502 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Arbeitsleitung. Unterkünfte. Ankiety i plany dot. pomieszczeń oddziałów Służby Budowlanej, 
/bez daty/, spięte 

Sygn. 503 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Arbeitsleitung. Unterkünfte. Ankiety i plany dot. pomieszczeń oddziałów Służby Budowlanej, 
/1943/, spięte 

Sygn. 504 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Katastrophendienst. Anordnungen des Baudienstkommandoführers Krakau und der 
Baudiensthauptstellenführer. Korespondencja, notatki i  zarządzenia w sprawie przygotowania 
służby do walki z katastrofami na terenie Komendy Służby Budowlanej 
/Baudienstkommandostelle/ I Kraków, /1941-1942/, spięte 

Sygn. 505 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Katastrophendienst. Meldungen der Baudienstkommandoführer. Einsatzpläne. Einsatzplan für 
den Katastrophendienst. Plan działania w przypadku klęsk żywiołowych w powiecie 
krakowskim, /bez daty/, zszyte 

Sygn. 506 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Katastrophendienst. Anordnungen des Baudienstkommandoführers Lublin und der 
Baudiensthauptstellenführer. Notatki w sprawie przygotowania służby do walki z katastrofami 
na terenie Komendy Służby Budowlanej. (Baudienstkommandostelle) II Lublin, /1941/, spięte 

Sygn. 507 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Katastrophendienst. Anordnungen des Baudienstkommandoführers Lemberg und der 
Baudiensthauptstellenführer. Korespondencja w sprawie przygotowania służby do walki z 
katastrofami na terenie Komendy Służby Budowlanej. (Baudienstkommandostelle) V Lwów, 
/1941/, spięte 

Sygn. 508 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Katastrophendienst. Schriftwechsel über Katastropheneinsatz mit anderen Dienststellen des 
GG. Korespondencja z Komórkami Rządu GG i Generalnej Dyrekcji Kolei Wschodniej /Ostbahn/ 
w sprawie przygotowań do walki z katastrofami, /1941/, spięte 

Sygn. 509 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Katastrophendienst. Schriftwechsel, auch Aktenvermerke mit Heeresdienststellen 
(Wetterwarte). Notatka w sprawie odświeżania dróg, /1941/, luźne 
8 stron 

Sygn. 510 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Katastrophendienst. Meldungen über anfordernde Dienststellen, mit denen Abrechnung 
erfolgt. Korespondencja z Komendą Służby Budowlanej. /Baudienstkommandostelle/ II Radom 
w sprawie udziału Służby Budowlanej w zbiorach zbóż, /1942/, spięte 

Sygn. 511 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
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Katastrophendienst. Meldung über Katastropheneinsätze besonderer Art (Waldbrand, 
Hausbrände, Überschwemmungen). 
Meldunek Komendy Służby Budowlanej (Baudienstkommandostelle) II Radom o udziale Służby 
Budowlanej w zwalczaniu pożaru leśnego, /1942/, spięte 

Sygn. 512 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Personalangelegenheiten. Zestawienie stanu osobowego Służby Budowlanej na rok 1942, 
/1942/, spięte 
Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 

Sygn. 513 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Personalangelegenheiten. Einzelakten für persönliche Angelegenheiten der Beamten. Pismo w 
sprawie rzekomego wyjazdu inspektora Służby Budowlanej /Baudienstinspektor/ Schrepfer’a 
do Lwowa, /1943/, spięte 
Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 

Sygn. 514 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Personalangelegenheiten. Versetzung. Korespondencja w sprawie przeniesień niemieckich 
urzędników Słuzby Budowlanej, /1943/, spięte 

Sygn. 514/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Niemieccy uirzędnicy kontraktowi: przyjęcie do pracy, zaszeregowanie, pobory. Instrukcja. 
Tabela płac niemieckich robotników, /bez daty/ 

Sygn. 515 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Personalangelegenheiten. Einzelakten für persönliche Angelegenheiten der Angestellten und 
Arbeiter. Akta osobowe Hildy Roeder, /1938, 1940-1942/, spięte 

Sygn. 516 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Personalangelegenheiten. Fortbildung, Lehrgänge. Schulung der Werkabteilungführer. 
Fachowe opracowania szkoleniowe personelu technicznego Służby Budowlanej, /1942/, spięte  

Sygn. 517 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Ausbildung, Fortbildung, Lehrgänge. Korespondencja w sprawie kształcenia kadr technicznych, 
/1942/, spięte 
Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 

Sygn. 518 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Verwaltungsbefehle des Leiters des 
Baudienstes. Rozkazy administracyjne Kierownika Służby Budowlanej  Nr. 1-3, /1943-1944/, 
spięte 

Sygn. 518/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Podstwowa instrukcja i rozkazy administarcyjno-finansowe Służby Budowlanej. Wykaz akt 
Służby Budowlanej. Plan organizacyjny Rządu GG. Uzasadnienie rozporządzenia o jedności 
administracji i zarządzenia wykonawcze do niego, /1940-1942/ 

Sygn. 518/2 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
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Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Prowadzenie spraw budżetowych i kasowych. Zarządzenia, korespondencja, instrukcja, /1940-
1943/ 

Sygn. 518/3 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Plany budżetowe na rok 1940. Projekty budżetu Służby Budowlanej. Budżet Wydziału Pracy 
Rządu GG. Prace wykonane przez Służbę Budowlaną w 1940r. Zestawienia, korespondencja, 
/1940-1941/ 

Sygn. 519 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Befehle des Leiters des Baudienstes. 
Befehle des Beauftragten des Reichsarbeitsführers. Rozkazy kierownika Służby Budowlanej i 
Pełnomocnika Przywódcy Pracy Rzeszy, /1942-1944/, zszyte 
Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 

Sygn. 520 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Haushaltspläne. Budżet Służby 
Budowlanej, /1941/, zszyte 

Sygn. 520/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Plany budżetowe na rok 1942. Projekty Budżetu Służby Budowlanej. Korespondencja, /1942-
1943/ 

Sygn. 521 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Haushaltspläne. 
Haushaltseinteilungen. Budżet Służby Budowlanej, /1943/, zszyte 

Sygn. 521/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Wydatki na ubrania, narzędzia, pomieszczenia i ich wyposażenie. Zapotrzebowania na 
przydział środków budżetowych na poszczególne wydatki. Zestawienia rachunkowe, plan 
pomieszczeń, /1943-1944/ 

Sygn. 521/2 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Wydatki rzeczowe i ogólne. Zapotrzebowanie na przydział środków budżetowych na 
poszczególne wydatki. Zestawienia wydatków w ciągu roku według działów budżetu, /1943-
1944/ 

Sygn. 521/3 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Przydział środków budżetowych dla okręgów krakowskiego i radomskiego i dla 
poszczególonych głównych placówek powiatowych tych okręgów. Pisma, zestawienia, /1943-
1944/ 

Sygn. 522 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Eigenbewirtschaftung von Hausmitteln 
durch die Kommandoführer. Haushaltsüberwachung, Nachweisung. Gospodarka środkamiu 
budżetowymi przez dowódców Komend-korespondencja. Nadzów nad wykonaniem budżetu. 
Miesięczne wykazy wydatków budżetowych Komend Służby Budowlanej, /1941-1943/, zszyte 
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Sygn. 523 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Stärkemeldungen. Meldunki Komend 
Służby Budowlanej (Baudienstkommandostelle) o stanch osobowych, /1941-1943/, zszyte 

Sygn. 523/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Zamknięcie roku budżetowego. Rachunki, korespondencja, /1942/ 

Sygn. 523/2 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Wypłata zaliczek placókom terenowym Służby Budowlanej. Zlecenia przelewu do kas 
terenowych, upoważnienia do podjęcia pieniędzy. 

Sygn. 523/3 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Betriebsmittelzuteilung. Miesięczne zapotrzebowanie na środki pieniężne kierownika Służby 
Budowlanej. Zestawienia rachunkowe, /1943-1944/ 

Sygn. 524 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Betriebsmittel. Zarządzenia, 
korespondencja, zapotrzebowanie na środki pieniężne, /1942/, zszyte 

Sygn. 525 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Betriebsmittel. Zapotrzebowanie i 
korespondencja w sprawie środków pieniężnych, /1942-1943/, zszyte 

Sygn. 526 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Betriebsmittel, Anforderungen. 
Zapotrzebowanie miesięczne na środki pieniężne, /1944, zszyte 

Sygn. 527 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Schriftwechsel über Betriebsmittel. 
Korespondencja w sprawie środków pieniężnych, /1943-1944/, zszyte 

Sygn. 528 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Organisation der Verwaltung. 
Zarządzenia i korespondencja w sprawie organizacji zarządzania, /194-1943/, zszyte 

Sygn. 528/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Wykazy akt Służby Budowlanej, /bez daty/ 

Sygn. 529 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Anordnungsbefugnis. Zarządzenia, 
rozkazy, notatki w sprawach rachunkowych i kasowych, /1943-1944/, zszyte 

Sygn. 529/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Udzielanie uprawnień do podejmopwania środkó pieniężnych. Anordnungsbefugnis. 
Korespondencja, /1940-1943/ 

Sygn. 529/2 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
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Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Wypłaty okresowych należności: czynsze, opłaty pocztowe , premie, pobory niemieckiego 
personelu i inne. Zlecenia wypłaty, dowody kasowe, /1941, 1943-1944/ 

Sygn. 529/3 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Wypłaty firmom i instytucjom należności za dostarczone towary i usługi: maszyny, ubrania, 
baraki i inne. Zlecenia wypłat, rachunki, /1942-1943/ 

Sygn. 529/4 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Kary płacone przez gminy za zbiegostwo ze Służby Budowlanej. Koszty transportu 
schwytanych zbiegów. Koszty podróży i wynajmu furmanek. Zestawienia rachunkowe, 
pokwitowania, /1942-1944/ 

Sygn. 529/5 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Dochody i wydatki placówek Służby Budowlanej w okręgu krakowskim, lubelskim i radomskim. 
Zestawienia rachunkowe, pokwitowania, /1943-1944/ 

Sygn. 529/6 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Dochody i wydatki placówek Służby Budowlanej w okręgu Galicja. Zestawienia rachunkowe, 
pokwitowania, /03.-07.1944/ 

Sygn. 529/7 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Płace polskich pracowników Służby Budowlanej w okręgu krakowskim. Listy płac, zestawienia, 
pokwitowania, /07.1944/ 

Sygn. 529/8 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Płace polskiego personelu Służby Budowlanej w okręgu radomskim. Listy płac, pokwitowania, 
/04.-08.1944/ 

Sygn. 529/9 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Płace polskich pracowników Służby Budowlanej w okręgu radomskim. Listy płac, zestawienia 
wpłat ubezpieczeniowych, pokwitowania, /06.-08.1944/ 

Sygn. 
529/10 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Płace polskich pracowników Służby Budowlanej w okręgu Galicja. Listy płac, zestawienia 
rachunkowe, /1944/ 

Sygn. 
529/11 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Główna Placówka Powiatowa Służby Budowlanej w Drohobyczu. Wpłaty za zgubione przez 
junaków części ubraniowe, wpływy i wydatki. Listy wpłat, zestawieniadwutygodniowe, 
pokwitowania, /1944/ 

Sygn. 530 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Durchführung von 
Verwaltungsprüfungen bei den Dienststellen. Prüfungserinnerungen des Rechnungshofs der 
Regierung des GG für den Baudienst.  
Korespondencja w zwiazku z kontrolą rachunkowości Służby Budowlanej, /1943-1944/, spięte 
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Sygn. 531 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Durchführung von 
Verwaltungsprüfungen bei den Dienststellen. Protokoły z kontroli kasowej i gospodarczej  
głównych placówek Służby Budowlanej (Baudiensthauptstelle) na terenie Komendy Służby 
Budowlanej (Baudienstkommandostelle) I Kraków, /1942-1944/, zszyte 

Sygn. 531/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Sprawy dycyplinarne personelu niemieckiego Służby Budowlanej: nadużycia finansowe itp. 
Orzeczenie dyscyplinarne, raporty, protokoły, memoranda, oświadczenia, dowody kasowe, 
/1942-1943/ 

Sygn. 532 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Durchführung der Kassengeschäfte bei 
den Dienststellen. Bankkonto bei der Emissionsbank. Zarządzenia i korespondencja w sprawie 
kasowości w placówkach służbowych Służby Budowlanej. Korespondencja w sprawie konta w 
Banku Emisyjnym, /1940-1944/, zszyte 

Sygn. 532/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Okresowe rozliczenia z Kasą Główną GG. Hauptkasse des GG. Zestawienia rachunkowe, /1941, 
1943-1944/ 

Sygn. 533 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Auszüge des kontos bei der 
Kreditanstalt. Erlasse anderer Regierungsabteilungen usw. und derer Bearbeitung. 
Korespondencja w sprawie konta w Zakładzie Kredytowym. Zarządzenia w sprawach 
kasowych, /1941-1942/, zszyte 

Sygn. 534 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Soziale Betreung. Zarządzenia i 
korespondencja w sprawie opieki i świadczeń społecznych, /1941-1944/, zszyte 

Sygn. 535 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Kameradschaftsheime, Einrichtung 
und Bewirtschaftung. Miesięczne spisy remanentowe Klubu Pracowników Służby Budowlanej 
w Krakowie, /1941-1942/, zszyte 

Sygn. 536 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltung, Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen. Erlasse anderer 
Regierungsabteilungen usw. und derer Bearbeitung. Zarządzenia różnych Oddziałów 
Głównych Rządu GG, /1941-1942/, zszyte 

Sygn. 536/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Czynsze należne Służbie Budowlanej za pomieszczenia używane dla celów prywatnych. 
Umowy, zlecenia przyjęcia wpłat, /1943/ 

Sygn. 536/2 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
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Należności za prace wykonywane przez Służbę Budowlaną. Zestawienia prac i sum za nie 
należnych. Korespondencja, /1940/ 

Sygn. 536/3 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Należności za prace wykonywane przez Służbę Budowlaną. Zestawienia prac i sum za nie 
należnych. Korespondencja, /1941-1942/ 

Sygn. 536/4 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Należności za prace wykonywane przez Służbę Budowlaną. Meldunki o rozpoczęciu prac, 
umowy, ponaglenia zapłaty, liczbowe meldunki tygodniowe, korespondencja, /1941/ 

Sygn. 536/5 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Należności za prace wykonywane przez Służbę Budowlaną. Meldunki o rozpoczęciu prac, 
umowy, korespondencja, /1941-1942/ 

Sygn. 536/6 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst 
Należności za prace wykonywane przez Służbę Budowlaną. Zestawienia prac, listy płac 
osobowych, zlecenia wypłaty, /1942/ 

Sygn. 536/7 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Należności za prace wykonywane przez Służbę Budowlaną. Zestawienia prac i sum za nie 
należnych, opis niektórych prac. Korespondencja, rachunki, /1941/ 

Sygn. 536/8 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Należności za prace wykonywane przez Służbę Budowlaną. Zestawienia prac i sum za nie 
należnych, korespondencja, rachunki, /1943-1944/ 

Sygn. 536/9  Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 

Sygn. 
536/10 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Sumy należne pracownikom Służby Budowlanej za delegacje i podróże służbowe. 
Zapotrzebowania, zestawienie innych wydatków Służby Budowlanej, /1943-1944/ 

Sygn. 
536/11 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Sumy należne pracownikom Służby Budowlanej za delegacje i podróże służbowe. 
Zapotrzebowania, zestawienie innych wydatków Służby Budowlanej, /1943/ 

Sygn. 
536/12 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Sumy należne pracownikom Służby Budowlanej za delegacje i podróże służbowe. 
Zapotrzebowania, zestawienie innych wydatków Służby Budowlanej, /1943/ 

Sygn. 
536/13 

Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Sumy należne pracownikom Służby Budowlanej za delegacje i podróże służbowe. 
Zapotrzebowania, zestawienie innych wydatków Służby Budowlanej, korespondencja, /1944/ 

Sygn. 537 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
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Verwaltungsausgaben. Entschädigung für getrennte Haushaltsführung. Zarządzenia i 
korespondencja w sprawach odszkodowań za rozłączenie gospodarstw rodzinnych, /1939-
1943/, zszyte 

Sygn. 538 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Geschäftsbedürfnisse. Korespondencja w sprawie sprzętu biurowego, 
/1942-1944/, zszyte 

Sygn. 538/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Zaopatrzenie w urządzenia i materiały biurowe-pieczęcie służbowe, maszyny biurowe, mapy, 
sprzęty i inne. Zarządzenia, korespondencja, /1942-1943/ 

Sygn. 539 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Bücherei. Korespondencja w sprawie zaopatrzenia w książki i 
czasopisma, /1942-1943, zszyte 

Sygn. 540 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Telegraphen- und Fernsehgebühren. Korespondencja i zarządzenia w 
sprawie instalacji elektrycznych i opłat pocztowych, /1941-1943/, zszyte 

Sygn. 541 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Bauliche Unterhaltung der Dienstgebäude. Korespondencja i 
zarządzenia dot. obrony powietrznej, przechowywania dokumentów,  remontów, przebudowy 
i urządzenia pomieszczeń, zaciemniania (prospekty reklamowe urządzeń zaciemniających) i 
szyldów (dziennik rozporządzeń zawierający wzory szyldów poszczególnych urzędów), próbki 
materiałów do obicia mebli przesłane przez firmę Philip Haas&Söhne A. G., Warenhaus am 
Graben Nr. 4, Prag II na adres: Rząd GG, Dietmargasse 3, Krakau, /1942-1943/, zszyte 

Sygn. 542 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Rewirtschaftung von Dienstgrundstücken und Räumen. 
Korespondencja w sprawie zagospodarowania i utrzymania terenów i pomieszczeń 
służbowych, /1941-1943/, zszyte 

Sygn. 543 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben, elektrische Kraft und Geheizung, Mieten, Pachten, Hypothekenzinsen. 
Korespondencja w sprawie kosztów energii elektrycznej  i gazu. Teksty umów o wynajęcie 
mieszkań dla Służby Budowlanej, /1943-1944/, zszyte 

Sygn. 544 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Mieten, Pachten, Hypothekenzinsen. Mietverträge zu Lasten des 
Baudienstes. Teksty umów o wynajęcie mieszkań dla Służby Budowlanej, /1942-1944/, zszyte 

Sygn. 544/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Samochody służbowe. Nabycie, sposoby użycia, zaopatrzenie w opony, generatory, benzynę. 
Zarządzenia, instrukcje, korespondencja, /1941-1943/ 

Sygn. 545 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
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Verwaltungsausgaben. Betriebsstoffe, Kontingent des Baudienstes. Betriebsstoffe von der 
Ostbahn. Größere Instandsetzungen und Ergänzungen. Korespondencja w sprawie przydziału 
materiałów pędnych i remontów oraz uzupełnień służbowych pojazdów mechanicznych, 
/1941-1943/, zszyte 

Sygn. 546 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Neu- und Ersatzbeschaffung. Korespondencja w sprawach kupna, 
przydziału i rejestracji samochodó osobowych dla Służby Budowlanej, /1941-1942/, spięte 

Sygn. 546/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Środki budżetowe przydzielane miesięcznie na utrzymanie samochodów służbowych. 
Zestawnienia, koerespondencja, /1943-1944/ 

Sygn. 547 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Reisekosten. Zarządzenia i korespondencja w sprawie kosztów 
podróży, /1941-1944/, zszyte 

Sygn. 548 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Vermischte Ausgaben. Korespondencja w sprawie środków na 
popieranie wspólnoty koleżeńskiej oraz w sprawie kradzieży i włamań, /1942-1943/, zszyte 
Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 

Sygn. 549 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Haltung von Pferden und Fuhrwerken. Korespondencja w sprawie koni 
i pojazdó konnych Służby Budowlanej, /1941-1944/, zszyte 

Sygn. 550 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Ausstattung amtlich zugewiesener Privatwohnungen deutscher 
Gefolgschaftsmitglieder. Korespondencja w sprawie wyposażenia mieszkań prywatnych 
przydzielonych pracownikom-Niemcom, /1940-1943/, zszyte 

Sygn. 551 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Barleistungen an Baudienstpflichtige und Dienstgräde. Korespondencja 
i zarządzenia w sprawie poborów i ubezpieczeń społecznych stanu osobowego Służby 
Budowlanej, /1940-1943/, zszyte 

Sygn. 552 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Verpflegung. Korespondencja, zestawienia, zarządzenia w sprawie 
wyżywienia Służby Budowlanej, /1941-1944/, zszyte 

Sygn. 552/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Wyżywienie-zestawienia wydatków miesięcznych według głównych placówek powiatowych 
Służby Budowlanej. Meldunki miesięczne, /1942-1944/ 

Sygn. 553 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Bewirtschaftung des Gutes Prokocim. Korespondencja w sprawie 
gospodarczych druków ulotnych i kantyn, druki ulotne, /1943-1944/, zszyte 
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Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 
Sygn. 554 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 

Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Zigaretten für Baudienstmänner und Dienstgräde. Zarządzenia i 
korespondencja dot. zaopatrzenia stanu osobowego Służby Budowlanej w wyroby tytoniowe, 
/1942-1943/, zszyte 

Sygn. 554/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Zaopatrzenie Służby Budowlanej w papierosy . Zapotrzebowania, zestawienie stanów 
liczbowych, korespondencja, /1942-1944/ 

Sygn. 555 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Korespondencja w sprawie zaopatrzenia Służby Budowlanej w wyroby 
spożywcze, /1943-1944/, zszyte 

Sygn. 555/1 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Wydatki na zakup ubrań i obuwia. Zestawienia, korespondecja, /1941-1944/ 

Sygn. 555/2 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Umowy o najem i dzierżawę lokali. Teksty, korespondencja i plany pomieszczeń, /1941-1943/ 

Sygn. 556 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Miet- und Pachtverträge. Umowy o najem i dzierżawę lokali-teksty, 
korespondencja, plany, /1942/, zszyte 

Sygn. 557 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Miet- und Pachtverträge. Korespondencja, rachunki, teksty umów w 
sprawach najmu i remontu lokali dla Powiatowej Placówki Głównej (Kreishauptstelle) w 
Puławach, /1941-1942/ 

Sygn. 558 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Miet- und Pachtverträge. Herrichtung und Mietvertrag über die 
Abteilungsunterkunft in Kazimierz. Korespondencja w sprawie remontu pomieszczenia 
Oddziału Służby Budowlanej w Kaziemierzu, /1942/, spięte 

Sygn. 559 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Miet- und Pachtverträge. Korespondencja w sprawie wynajęcia 
baraków Służby Budowlanej w Biłgoraju, /1942/, spięte 

Sygn. 560 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Beschaffung von Holzhausunterkünften, Baracken. Korespondencja, 
plany, kosztorysy dotyczące budowy baraków, /1943/, spięte 

Sygn. 561 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Beschaffung von Holzhausunterkünften. Korespondencja w sprawie 
zakupu baraków dla Służby Budowlanej, /1942/, spięte 
Z powodów technicznych dokument nie został zeskanowany 
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Sygn. 562 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Beschaffung von Holzhausunterkünften. Um- und Ausbau von 
Unterkünften. Unterhaltung der Unterkünfte. Korespondencja i plany dot. wyposażenia, 
przebudowy i utrzymania pomieszczeń, /1941-1943/, zszyte 

Sygn. 563 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben.Beschaffung von Einrichtungen für Baudienstabteilungen. 
Korespondencja w sprawie wyposażenia w sprzęt (nieroboczy) oddziałów Służby Budowlanej, 
/1942-1943/, zszyte 

Sygn. 564 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Beschaffung von Einrichtungen für Baudienstabteilungen. 
Korespondencja w sprawie wyposażenia baraków Służby Budowlanej, /1942/, spięte 

Sygn. 565  Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Beschaffung von Einrichtungen für Baudiensthauptstellen. 
Korespondencja w sprawie wyposażenia w sprzęt Placówek Głównych (powiatowych) Służby 
Budowlanej, /1941-1943/, zszyte 

Sygn. 566 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst 
Verwaltungsausgaben. Unterkünfte für Baudienstabteilungen und deren Einrichtung. 
Zarządzenia i korepsondencja w sprawie wyposażenia (również w sprzęt radiowy) 
pomieszczeń oddziałów Służby Budowlanej, /1940-1943/, zszyte 

Sygn. 567 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Untersuchung der Baudienstmänner bei der Musterung bzw. 
Einstellung. Ärztliche Untersuchungen der Baudienstpflichtigen bei Einstellung.  w sprawie 
kosztów badań lekarskich powołanych do Służby Budowlanej w Dystrykcie Kraków, /1941-
1942/, spięte 

Sygn. 568 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Anstewllung eines beratenden Arztes. Zaświadczenie o niezdolności do 
Służby Budowlanej. Korespondencja w sprawie dr Puppe, /1942-1943/, spięte 

Sygn. 569 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Beschaffung und Instandsetzung der Arbeitsgeräte. Korespondencja w 
sprawie zaopatrzenia w sprzęt roboczy i naprawy sprzętu, /1942-1943/, zszyte 

Sygn. 570 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Verwaltungsausgaben. Fahrgelder der Dienstpflichtigen, Fahrgeldleistung und 
Transportkosten. Zarządzenia i korespondencja w sprawie kosztów podróży i transportu osób 
podlegających Służbie Budowlanej, /1941-1942/, zszyte 

Sygn. 571 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Dienstanweisung für die Verwaltung des Baudienstes im GG. Instrukcja Służbowa dla 
administracji Służby Budowlanej w GG, /bez dat/, spięte w teczkach 

Sygn. 572 Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
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Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Hand-Akte. Vw.(Verwaltung) 4 Ostfm. /Oberstfeldmeisters/ Koch. Akta podręczne 
„Oberfeldmeistra“ Kocha w sprawach administracyjnych (wynagrodzeń i płac) Służby 
Budowlanej, /1940-1944/, zszyte 

Sygn. 573  Hauptabteilung Innere Verwaltung/ Abt. VIII Baudienst// 
Główny Wydział Administracji Wewnętrznej /Wydział VIII Służby Budowlanej 
Hand-Akte. Vw.(Verwaltung) 4 Ostfm. (Oberstfeldmeisters) Alzer.  
Akta podręczne „Oberfeldmeistra“ Alzera dot. spraw administracyjnych Służby Budowlanej, 
/1940-1944/, zszyte 

Sygn. 573/1 Hauptabteilung Finanzen/ Główny Wydział Finansowy 
Oberbuchhalter. Erlasse, Verfügungen usw. vom September 1939-Februar 1940. Allgemeines. 
Podstawowe zarządzenia Hitlera w sprawie administracji i podziału ziem polskich zajętych 
przez Niemcy oraz organizacji administracji wojskowej.  Sprawy kasowe finansów gminnych, 
płac polskich i niemieckich urzędników, nagród o ukrytej broni i innych. Spis Urzędów 
Slkarbowych w GG, filii Banku Emisyjnego. Zarządzenia, /1939-1940/ 
112 stron paginowanych 

Sygn. 573/2 Hauptabteilung Finanzen/ Główny Wydział Finansowy 
Zarządzenia, głównie regulujące sprawy finansowe, jak funkcje kas i inne, /1942/ 

Sygn. 573/3 Hauptabteilung Finanzen/ Główny Wydział Finansowy 
Zarządzenia w różnych zakresach administarcji finansowej z przewagą podatkowych io 
kasowych. M.in. instrukcja w sprawie ubezpieczenia na starość, spis kas GG, dochody 
administracji finansowej GG. Zestawienia, /1942-1944/ 

Sygn. 573/4 Hauptabteilung Finanzen/ Główny Wydział Finansowy 
Finanzen November 1939-März 1942. Sprawy wynagrodzeń pracowniczych, także podatkowe, 
kasowe i inne. Polacy i Volksdeutsche zatrudnieni w Wydziale Głównym Finansów. Spis kas w 
GG. Zarządzenia, zestawienia, korespondencja, /1939-1942/ 

Sygn. 1414 Hauptabteilung Arbeit/ Główny Wydział Pracy 
Polnische Baugesetze in deutscher Übersetzung 
Niemiecki przeklad przepisów polskiego prawa budowlanego, /bez daty/, spięte 

Sygn. 
1414/1 

Hauptabteilung Arbeit/ Główny Wydział Pracy 
Okólniki i zarządzenia własne, m. in. w sprawie ubezpieczeń społecznych, zapomóg dla rodzin 
robotników polskich wywiezionych na roboty do Rzeszy, werbowania robotników rolnych, 
/1939-1940/ 

Sygn. 
1414/2 

Hauptabteilung Arbeit/ Główny Wydział Pracy 
Okólniki i zarządzenia własne, m. in. w sprawie pracy Polaków na zajętych terenach 
wschodnich. Wskazówka dla wyjeżdżających do Rzeszy robotników rolnych z GG, /1941-1944/ 

Sygn. 
1414/3 

Hauptabteilung Arbeit/ Główny Wydział Pracy 
Zarządzenia kierownika Głównego Wydziału Pracy w sprawie uposażeń nieniemieckich 
robotników i urzędników zatrudnionych w urzędach publicznych GG oraz dodatku za rozłąkę 
dla niemieckich robotników i urzędników pracujących w prywatnych zakładach na terenie GG, 
/1940-1941/ 

Sygn. 
1414/4 

Hauptabteilung Arbeit/ Główny Wydział Pracy 
Biuletyn Informacyjny Głównego Wydziału Pracy, /1940-1941/ 

Sygn. 
1414/5 

Hauptabteilung Arbeit/ Główny Wydział Pracy 
Urząd Szefa Okręgu Krakowskiego – Wydział Pracy. Struktura Organiozacyjna, okólniki 
Referatu Ubezpioeczeń Społecznych, sprawozdanie z konferencji kierowników Kas Chorych 
Urzędu Krakowskiego, /1939-1940/ 
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Sygn. 
1414/6 

Hauptabteilung Arbeit/ Główny Wydział Pracy 
Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego – Wydział Pracy. Sprawozdanie z działalności za 
lata 1939-1944, /bez daty/ 

Sygn. 
1414/7 

Hauptabteilung Arbeit/ Główny Wydział Pracy 
Ragment sprawozdania o stanie rynku pracy na terenie GG, /bez daty/ 

Sygn. 
1414/8 

Hauptabteilung Arbeit/ Główny Wydział Pracy 
Zmiany personalne w urzędach pracy w Białej Podlaskiej, Skierniewicach i Krakowie. 
Rozporządzenie, /1940/ 

Sygn. 1415 
 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. I Verwaltung/ Wydział I Administracji 
Rundschreiben 
Okólniki różnych komórek Rządu GG, przeważnie w sprawach administracyjnych i 
organizacyjnych dot. m.in.  

- obchodów uroczystości związanych z 10. rocznicą przejęcia władzy przez ruch 
narodowosocjalistyczny 

- wysyłania niemieckich dzieci i młodzieży z obszarów zagrożonych nalotami do GG z 
15.01.1943 

- opieki nad grobami poległych w GG 
- podziału administracyjnego Rządu GG 
- kar za zerwanie umowy o pracę  
- czasu pracy w GG 
- kursów wieczorowych w Szkole Administreacyjnej w Krakowie, trymestr wiosenny 

1943 
- pralni dla Niemców (mężczyźni mogą oddać do pralni miesięcznie 8 kg, kobiety 7 kg, 

kto spróbuje przekroczyć tę normę, będzie wykluczony z pralni, podano tabelę z 
wyszczególnionymi częściami garderoby i wraz z przybliżoną wagą, np. podkoszulek 
ok. 150-300 gr, koszula nocna (jedwab) – ok. 150 gr, piżama (jedwab) – ok. 500 gr. Jest 
to pralnia dla pracowników Rządu i ich rodzin) 

- zamachów z użyciem materiałów wybuchowych, które przesyłane są do niemieckich 
urzędów w postaci przesyłek pocztowych.  

- urlopów dla urzędników Rządu GG 
- niebieskich mundurów urzędniczych 
- otwarcia prawosławnego seminaium duchownego w Warszawie 
- spieniężenia zasobów Zarządu Powierniczego sp. z o.o. 
- opieki nad Niemcami poszkodowanymi podczas nalotów bombowych w GG 
- wykorzystania przejazdów ulgowych podczas wyjazdów na urlop 
- legitymowania osób przychodzących do urzędów Rządu GG, również mundurowych.  

 /1943/, spięte 
109 stron paginowanych 

Sygn. 1416 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy  
Abt. I Verwaltung/ Wydział I Administracji 
Erntedankfest Lemberg 
Program i korespondencja dot. dożynek we Lwowie,  
- Korespondencja dot. spraw organizacyjnych, m.in. kosztów 
- Korespondencja dot. zasadności, sposobu i celu przeprowadzenia dożynek. (oddziaływanie 
propagandowe) 
- Program na 4.10.1942 na zakończenie akcji dożynkowej w Dystrykcie Galicja.  
/1942/, spięte 
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15 stron paginowanych 
Sygn. 1417 
 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. III Propaganda/ Wydział III Propagandy 
Umläufe 
Okólniki i zarządzenia różnych komórek Rządu GG 

- Aktywowanie działalności propagandowej w Dystrykcie Lublin (projekcje filmowe w 
celach oświatowych, ulotki, plakaty, książki), 8.04.1944 

- Pismo Głównego Wydziału Propagandy we Lwowie do Krakowa dot. 
rozdanych/użytych materiałów propagandowych: np. ilość ulotek dot. wystawy 
„Światowa zaraza żydowstwa” i zaproszeń na wystawę, liczba plakatów 
antybolszewickich itp. z 14.03.1944 

- Pismo Głównego Wydziału Propagandy w Krakowie do Radomia dot. materiałów 
propagandowych z 1. półrocza 1944 

- Wydział Propagandy w Warszawie do Główengo Wydziału Propagandy w Krakowie – 
pismo z 6.12.1943 odnośnie dokumentów dot. pracy wydziału w ostatnim roku. 

- Wydział Propagandy w Warszawie do Główengo Wydziału Propagandy w Krakowie – 
pismo z 14.02.1944 dot. podziału kompetencji w Wydziale Propagandy w Warszawie.  

- Pismo do szefów Wydziałów Propagandy w Krakowie,  Warszawie, Lwowie, Lublinie i 
Radomiu dot. konieczności poświęcenia uwagi plotkom miejscowej ludności i obrazom 
wytwarzanym przez ruch oporu. Propozycja obmyslenia strategii przeciwdziałania.  

- Pismo szefa Wydziału Propagandy Ohlenbuscha z 14.06.1944 do szefów Wydziałów 
Propagandy w Krakowie,  Warszawie, Lwowie, Lublinie i Radomiu. Podpisywanie zdjęć 
w gazetach – nie podawać nazwy „Wydział Propagandy”, jak to się zdarzyło w 
przypadku Gazety Krakowskiej, lecz wystarczy nazwisko fotoreportera. 

/1943, 1944/, spięte 
10 stron paginowanych 

Sygn. 1417a Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. III Propaganda/ Wydział III 
Propagandy 
Umläufe 
Okólniki i zarządzenia różnych komórek Rządu GG, przeważnie w sprawach administracyjnych, 
/1941/, luźne 

Sygn. 1418 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. III Propaganda/ Wydział III 
Propagandy 
Umläufe 
Okólniki i zarządzenia  różnych komórek Rządu GG, przeważnie w sprawach 
administracyjnych, /1941/, zszyte 

Sygn. 1419 
 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. III Propaganda/ Wydział III 
Propagandy 
Handakten 
Akta podręczne, różne zarządzenia i rozdzielniki, /1941/, spięte 

Sygn. 1420 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. III Propaganda/ Wydział III 
Propagandy 
Berliner Künstlerleben 
Korespondencja w sprawie wystawy prac „Deutsche Künstler sehen das GG” (Niemieccy 
artyści patrzą na GG) i wydania pocztówek malarzy niemieckich dot. GG. Wystawa 
zorganizowana przez Główny Wydział Propagandyt odbyła się w Berlinie,  Werbestelle des  
GG,  Unter den Linden 17, kwiecień/maj 1942 
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Korespondencja zawiera:  
- kosztorysy,  
- wykaz malarzy i obrazów 
- przedmowę prezydenta Ohlenbuscha prawdopodobnie z otwarcia wystawy 
- propozycje dot. wydrukowania pocztówek z wystawy: sprawy ogólne, cel, wykonawca, 

nakład i kolportaż, kosztorys, finansowanie, uwagi końcowe) 
- korespondencja dot. spraw technicznych i organizacyjnych, np. . wyboru drukarni i 

barw, nakładu, wymiarów 
 
/1941, 1942/, spięte 
46 stron paginowanych 

Sygn. 1421 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. III Propaganda/ Wydział III 
Propagandy 
O.K.W. –Ausstellung 
Korespondencja, notatki, listy przewozowe dot. wojskowej wystawy propagandowej. 
Wystawa „Deutschland siegt an allen Fronten” (Niemcy zwyciężają na wszystkich frontach) 
miała zostać zorganizowana jesienią 1941 w Krakowie przez Instytut Propagandy. Wystawa 
miała się odbyć w Sukiennicach. Były także plany, aby zamówić dodatkowe pomieszczenia na 
samoloty, czołgi. Na wystawie miały zostać pokazane np. łódź podwodna z wystawy 
Wehrmachtu w Monachium i eksponaty z wystawy Wehrmachtu „Der Sieg im Westen” 
(Zwycięstwo na zachodzie) w Linzu Wystawa była przesuwana w czasie. Miała odbyć się w 
październiku, potem przesumięto ją na listopad, później na grudzień. Meldunki i notatki dot. 
spraw organizacyjnych, otwarcia wystawy, przyjęcia, zamówienia alkoholu, kosztorys, /1941/, 
spięte 

Sygn. 1422 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. III Propaganda/ Wydział III 
Propagandy 
Leistungsschau „Drei Jahre GG“ 
Ogólny scenariusz i korespondencja w sprawie wystawy „Trzy lata GG” 
Scenariusz polegający na pokazaniu tego, co było i co jest teraz: 
 
I. Komunikacja, transport 

1. Ruch uliczny 
 
a. - Zdjęcia bardzo złego stanu polskich dróg.  
- Zdjęcia robót drogowych wykonywanych przez ludność i kommanda żydowskie. Zdjęcia 
wybudowanych ulic (można na szkicu zaznaczyć na kolorowo). 
 
b. - Stare środki transportu, które w Niemczech byłyby zabronione.  

- Zdjęcia wprowadzonych do ruchu omnibusów pocztowych, ciężarówek z przyczepami.  
 
2.  Kolej 
 
Np. a. – Zacofanie techniczne 

- Mechanizacja 
 
b. - Stan budynków dworcowych (zacofanie, upadek, brud) 

- Nowe budynki, przebudowanie starych 
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3. Poczta 
 
Np. a. – zniszczone urzędy pocztowe, przede wszystkim w małych miasteczkach i na wsi 

- Przebudowa, uprzątnięcie, lepsze, bardziej nowoczesne wyposażenie. 
 
4. Rzeki 
 
Np. a. - Rzeki, w których ilość piasku uniemożliwia poruszanie się statków. 

- Regulowanie biegu rzek, budowa zbiorników zaporowych zapobiegających 
powodziom 

 
b. – zniszczone mosty porywane przez rzeki podczas powodzi 

- odbudowa zniszczonych mostów i budowa mostów tam, gdzie to konieczne 
 
II. Bezpieczeństwo publiczne  
Należy podkreślić, że w Polsce przed wojną grasowały bandy i że brak bezpieczeństwa 
publicznego był nie do zniesienia, zwłaszcza, że sprawujący władzę w Polsce przed wojną 
wypuścili na wolność 70 000 ciężkich zbrodniarzy. Trudną walka SS i Policji o spokój w GG 
można pokazać nie tylko jako jako walkę z kryminalistami, lecz także zwalczanie handlu 
pokątnego, czy rozwiązanie kwestii żydowskiej. Odbudowanie policji polskiej może stanowic 
uzupełnienie.  
 
III. Gospodarka 
 

1. Przemysł 
Np. a. – Można pokazać przez zdjęcia i tekst, że rozwinął się co prawda wielki przemysł, lecz 
osoby kierujące nim uciekły za granicę po wybuchu wojny.  

- W 3 lata wszędzie dymiące kominy, ulepszenia, nowe budynki 
 

2. Rzemiosło 
- Należy pokazać , jak Polacy z własnej winy umożliwili Żydom uzyskanie kluczowej 

pozycji  w rzemiośle, co utrudnia rozwiązanie kwestii żydowskiej w GG.  
- Niemiecka inicjatywa odbudowania gałęzi rzemiosła z wykluczeniem Żydów.  

 
IV. Odżywianie i gospodarka rolna 
 

1. Polski rolnik w starej GG 
Np. a. – Polski „chłop małorolny” jako niezdrowe zjawisko. Obok niego właściciel ziemski, 
który prawie nie troiszczy się o swoje dobra i przy wybuchu wojny opuścił je zostawiając je 
Niemcom jako dobra „bezpańskie”. Należy pokazać przede wszystkim niewyobrażalną biedę 
polskiego rolnika.  
 

2. Polski i ukraiński rolnik w Dystrykcie Galicja 
Tu należy pokazać, jak biedny, ale posiadający ziemię rolnik w ciągu 2 lat radzieckiego 
panowania stał się chłopem kołchozowym, który tylko pod niemieckim panowaniem znów 
będzie mógł uprawiać swoją ziemię.  
 

3. Polski  i niemiecki rynek rolny  
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Np. Należy pokazać, że rynek rolny w Polsce nigdy nie był tak dobrze uregulowany, jak w 
Rzeszy. Należy pokazać, że państwo polskie przed wojną nie było w stanie samo wykarmić 
swoich obywateli.  
 
V. Gospodarka leśna 
Np. Należy pokazać, że Polska prowadziła nieodpowiedzialną gospodarkę rabunkową i jak 
trudno władzom niemieckim naprawić „grzechy” 20 –letniego polskiego panowania.  
 
VI. Administracja wewnętrzna.  
Należy skupić się na opiece zdrowotnej i pokazać zagrożenie epidemiami, szerzącą się gruźlicę 
i choroby weneryczne. Jako przeciwstawne przedstawic niemiecką opiekę zdrowotną, która 
skutecznie zwalcza te zagrożenia. 
 
VII. Nauka 
Należy pokazać przede wszystkim niemieckie szkolnictwo 
 
VIII. Gospodarka finansowa 
Przedstawienie zupełnie zrujnowanych finansów państwowych i gminnych, zadłużenie. 
Uzdrowienie tego stanu. Złoty niegdyś i teraz.  
 
IX. Budownictwo 
Należy pokazać, że gospodarka budowlana nie była planowana. Zdjęcia ulic, na których można 
zobaczyć budynki w różnych stylach maja pokazać, że polskie władze zajmujące się 
budownictwem nie mają wyczucia piękna architektury.  
Jako przeciwstawne pokazać przebudowę i nowe budynki wybudowane przez niemieckie 
władze, upiększenie ulic.  
 
X. Sądownictwo 
Zły stan sądownictwa w 1939 r 
Dobry stan sądownictwa na wszystkich płaszczyznach w 1942.  
 
XI. Praca i świadczenia społeczne 
Pokazać brak planu i celu w pośrednictwie pracy i systemie zatrudniania, a także 
niewystarczające świadczenia społeczne.  
1939- bezrobocie i bieda, brak świadczeń 
1942- brak robotników dzięki planowemu zatrudnieniu 
 
1939- puste kasy ubezpieczenia socjalnego 
1942- uregulowane stosunki w sferze socjalnej  
/1942/, spięte, 22 strony paginowane 
 

Sygn. 1423 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. III Propaganda/ Wydział III 
Propagandy 
„Drei Jahre GG” Ausstellung 
Korespondencja w sprawie wystawy „Trzy lata GG” 

- Notatki dot. oflagowania urzędów w 3. rocznicę GG, 26.10.1942 
- Zadania propagandowe na 3. rocznicę GG, m.in.: 
• werbowanie do NSDAP 
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• imprezy partyjne i państwowe 
• przemowy 
• zbiórka ubrań wełnianych i futer 
• 1. koncert życzeń w GG 
• wystawy rzemieślnicze 
• wystawy „Berliner Künstler erleben das GG”, „Geschichtliche Leistung der Deutschen 

im GG“ 
• wystawa przemysłu radomskiego 
• wystawy w GG: wystawa dot. tyfusu, Wehrmachtu, higieny, książek 
- projekt wystawy – scenariusz w skrócie (patrz teczka 1422) 
- plan pomieszczeń wystawowych w Berlinie – szkic (Austellungsräume des GG, Strasse 

Unter den Linden) 
 /1942/, spięte 

Sygn. 1424 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. III Propaganda/ Wydział III 
Propagandy 
„Das neue Deutschland“ 
Scenariusz wystawy pt. „Nowe Niemcy” 

- Pismo Instytutu Propagandy w Krakowie dot. organizacji wystawy „Das neue 
Deutschland” (Nowe Niemcy) GG. Wystawa ma zostać udostępniona przez Instytut 
Propagandy Kulturalnej i Gospodarczej i pokazana najpierw we Lwowie 

- Opis poszczególnych obrazów i teksty do nich 
- Wystawa „Der deutsche Weg” (Niemiecka droga) we Lwowie – prawdopodobnie 

wykaz eksponatów 
/1942/, spięte 
96 stron paginowanych 

Sygn. 1425 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. III Propaganda/ Wydział III 
Propagandy 
Antisemitische Ausstellung 
Korespondencja w sprawie zorganizowania objazdowej wystawy antysemickiej, 
- Pismo do Instytutu Propagandy w Krakowie dot. zorganizowania wystawy pt. 
„Weltjudentum, Weltfreimaurerei, Weltrevolution” (Światowe żydostwo, światowa 
masoneria, światowa rewolucja). Wystawa ma być pokazana w większych miastach GG. 
Strukturą ma przypominać Muzeum Higieny w Dreźnie. Wystawa ma składać się z 2 części, 
które będą pokazywane jednocześnie w dużych miastach, a potem poszczególne części będą 
pokazywane oddzielnie w mniejszych miejscowościach. Wystawa ma się składać ze 100 tablic 
o formacie 100x 200 cm lub 150x300 cm. Termin dostawy do Warszawy to 1.07.1942.  
- Korespondencja dot. kosztów wystawy 
 /1942/, spięte 

Sygn. 
1425/1 
 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. III Propaganda/ Wydział III 
Propagandy 
Wystawy: „Góralska i ukraińska sztuka ludowa. Historyczne posłannictwo Niemiec na obszarze 
Wisły.” Korespondencja, wykazy eksponatów, /1940, 1942/, luźne 

Sygn. 1426 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. III Propaganda/ Wydział III 
Propagandy 
Kriegsmassnahmen 
Korespondencja, depesze, plany dot. propagandy związanej z wypadkami wojennymi na 
froncie wschodnim oraz propagandy antyradzieckiej i antyżydowskiej, /1941/, spięte 
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- Projekt dot. systemu informowania/meldowania 

• zadania okręgowych biur meldun kowych (np. meldunki o wrogich atakach, zabici 
Niemcy wymieniani z nazwiska, nie-Niemcy – liczba zabitych, sprawozdanie o 
nastrojach wśród ludności, plotkach, przeprowadzanie działań propagandowych w 
radiu, gazetach, za pomocą ulotek, współpraca z policyjnym kontrwywiadem.  

• zadania biur meldunkowych dystryktu (np. przekazywanie meldunków Rządowi) 
• okręgowe biuro meldunkowe melduje codzienne o aktualnej sytuacji (zniszczenia, 

zabici, ranni). Te meldunki są przekazywane do dystryktów za pomocą radia 
policyjnego jako meldunek zbiorowy.  

Możliwości meldowania o np.: 
• zniszczeniu polskich budynków 
• polskich rannych i zabitych (wieniec władz niemieckich, podczas pogrzebu ofiar wojny 

dzwony, zbiorowa klepsydra w polskich gazetach, obszerne sprawozdanie o 
okrucieństwach (zniszczenie przedszkoli, szpitali zawsze zakończone zdaniem : 
„Niemcy są lepszymi ludźmi!” Propaganda ustna: „Maszerujemy przeciw Rosji, aby 
przynieść chleb głodującym Polakom. Niemcy nie muszą mieć go tylko dla siebie, 
ponieważ dysponują dużymi zasobami” 

• ukraińskich rannych i zabitych (jak wyżej,tylko trochę wzmocnić wyźwięk) 
• niemieckich rannych (np. organizowanie odwiedzin: Bund Deutscher Mädel (Związek 

Dziewcząt Niemieckich), Frauenwerk (Dzieło kobiet), partia, kwiaty, podarunki, listy) 
• rozrywkach dla lekko rannych (np. książki, gazety, filmy, radio, varieté, wycieczki, 

wsparcie przy przewożeniu rannych do ojczyzny) 
• niemieckich ofiarach śmiertelnych (np. zawiadomienie dystryktów, stamtąd rodziny za 

pośrednictwem Rządu, klepsydry w Gazecie Krakowskiej i w niemieckich gazetach na 
prowincji. Pogrzeby na cmentarzach dla bohateró wojennych) 

• zabici lub ranni Żydzi – zasadniczo nie stanowią przedmiotu zainteresowania 
 - Plan akcji na wypadek poważnego wydarzenia (w obrębie starostw, dystryktów, rządu) 
- Sprawozdanie o nastrojach w okręgach i akcjach propagandowych 
(np. wójtowie lub inne zaufane osoby są zobowiązane natychmiast meldować o plotkach i 
zlecić sprawdzenie ich prawdziwości. Megafony jako najważniejszy środek propagandowy (do 
zaprzeczania plotkom i gróźb). Kreowanie wizerunku wroga poprzez zdjęcia) 
- Korespondencja dot. zamówienia i dostarczenia drzewa, metalowych małych flag i imitacji 
bomb, ulotek, plakatów, map 
- Meldunek Klaufeldera zobowiązujący odbiorcę do skłonienia polskich i ukraińskich księgarzy 
do wywieszenia map Rosji i zaznaczania na nich miejsc, dokąd wkroczyli Niemcy. Klaufelder 
zapowiada, że wkrótce ogłoszone zostaną wskazówki dot. ustawienia map w miejscach 
publicznych. 24.06.1941 
- Do szefów Wydziałów Propagandy w Warszawie, Lublinie, Radomiu, 24.04.1941.  

• Należy zmienić wystawione mapy. Jako wschodnia granica został podany Ural, co jest 
niestosowne ze względów propagandowych. Linia Leningrad –Odessa powinna być 
przedstawiona jako wschodnia granica.  

• Aby ludność wiedziała, co dzieje się na wschodzie, należy w większych miastach 
dystryktu, jak również w stolicy samego dystryktu wystawić duże plansze z  mapami 
(podano, co zazanczyć w jakim kolorze, np. Rosję na czarno) 

- Meldunek z Wydziału Propagandy w Lublinie do Głównego Wydziału Propagandy z 
23.06.1941 dot. odezwy Generalnego Gubernatora, która miała zostać wyemitowana przez 
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megafony poprzedniego dnia wieczorem w języku niemieckim i polskim. Meldunek dot. także 
drukowania i kolportażu plakatów. Treści nie podano. 
- Meldunek dot. wskazówek, jakie zdjęcia robić. (zachowanie ludności, duże grupy ludzi przed 
megafonami, przy studiowaniu plakatów) 
- Odpis zarządzenia Generalnego Gubernatora z 22.06.1941 dot. ograniczeń w ruchu na Wiśle 
- Pismo, zobowiązujące firmę Foto Hoffmann do usług na rzecz Rządu  
(firma zobowiązuje się dostarczyć 5 aktualnych zdjęć dziennie, zdjęcia noszą motto: „Niemcy 
walczą dla Europy przeciw bolszewizmowi”.) 
- Zakaz fotografowania zniszczeń wojennych: aby zapobiec nieporozumieniom, nadmienia się, 
że fotografowie zatrudnieni przez wydziały lub starostów nie są objęci tym, zakazem. Zaleca 
się noszenie  specjalnych opasek , które uprawniają do wchodzenia na zamknięty teren, jak 
również wystawianie specjalnych legitymacji dla fotografów.  
- Korespondencja dot. akcji z mapami.  
- Korepsondencja dot. ulotek z napisami w jęz. polskim i ukraińskim , rozprowadzanych przez 
firmę „Ruch”. 
- Zdjęcia przedstwiające grupę ludzi oglądających mapę. 
- Korespondencja dot. plakatów antybolszewickich (Bolszewik jako antychryst) 
rozprowadzanych przez firmę „Ruch”.  
- Korespondencja dot. akcji antybolszewickiej- ulotki. Rozprowadzanie firma „Ruch”. 
- Korespondencja dot. wytwarzania ulotek. 
- Korespondencja dot. zakupu benzyny, dostarczenia fajerwerków i towarowego wagonu 
express dla Rządu GG 
- Projekty ulotek: 

1. sierp i młot z człowiekiem nadzianym na sierp 
2. ulotka z napisem: „Bolszewik i żyd to jedna rodzina”. Ulotka przdstawia bolszewika 

jako stworzenie podobne do małpy na pierwszym planie, w tle Żydów. Bolszewik 
depcze krzyż. 

3. ulotka z napisem: „Wolność religii w Sowietach”. Ulotka niewyraźna, przedstawia 
plądrowanie i palenie świątyni.  

- Program „Moskau ist gefallen!” (Moskwa upadła) dla Krakowa z 14.07.1941  
Plakat „Moskwa upadła”, plany przemów, przemarszu, specjalne wydanie Gazety Krakowskiej, 
koncerty, fajerwerki, ozdobienie placów, przesunięcie godziny policyjnej: niemieckie lokale w 
Krakowie do godz. 2, polskie lokale do godz. 12, zakaz wychodzenia dla Żydów. Każdorazowo 
nazwisko osoby odpowiedzialnej za poszczególne punkty programu. Analogicznie takie 
imprezy miały odbyć się w każdym dystrykcie.  
124 strony paginowane 

Sygn. 1427 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. III Propaganda/ Wydział III 
Propagandy 
Tłumaczenia z prasy zagranicznej artykułów dot. wojny polsko-niemieckiej 1939 r 
- Paris Soir z 13.11.1939 „Im Ausbildungslager der polnischen Legion“ 
(W obozie szkoleniowym legionu polskiego). Żołnierz drugiej klasy Lipski, ostatni ambasador 
Polski w Berlinie opisuje tragiczną noc 1. września  
- Le petit Parisien z 12.11. 1939 „Das Martyrium einer Nation“ (Męczeństwo narodu). 
Bohaterswkie czyny niemieckich dywersantów w Polsce. Nasz sprawozdawca o granicy polsko-
litewskiej. 
- Lietuvos Zinios (Kowno) z 25.11.1939 „Das Leben im heutigen Warschau und im übrigen 
besetzten Polen.“ (Życie w dzisiejszej Warszawie i w pozostałej części okupowanej Polski.) 
/1939/, spięte 
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19 stron paginowanych 
Sygn. 1428 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. III Propaganda/ Wydział III 

Propagandy 
- Korespondencja między Instytutem Propagandy i Wydziałem Propagandy Rządu GG dot. 
przygoptowania broszur. 
- Korespondencja dot. przygotowania i kolportażu broszur:  
„Weltkampf gegen Bolschewismus und Plutokratie“ (Światowa walka z bolszewizmem i 
plutokracją), „Rückkehr” (Powrót), „Schwarze Stunde“  (Czarna godzina), „Die Kirche auf dem 
Hügel“ (Kościół na wzgórzu), „Jüdische Handlanger” (Żydowski Wojtek), „Wolltest Du das?“ 
(Czy chciałbyś, żeby...?), „Wer ist das?“ (Kto to jest?), „Prawda o żydowskich mordach 
rytualnych” 
- Dokładny opis broszury „Die schwarze Stunde”: 

1. Fabuła: Polski kowal stoi przed swoją kuźnią i obserwuje okolicę. Nagle widzi, że w 
pobliżu zawala się budynek fabryki przysypując pod gruzami robotników. Właścicielem 
fabryki był Żyd, który z chciwości zaniedbał właściwe zabezpieczenie budynku. Kowala 
całe to zajście niezbyt wzruszyło i udał się do swoich obowiązków. Przez przypadek 
został zburzony fragment muru getta, Żydzi biegną w grupach ulicami i mordują 
chrześcijan mszcząc się na nich. Zajmują ich mieszkania i sklepy. Następne 25-30 stron 
to opis okrucieństw i sadyzmu. Ciała są rozrywane pejczami z drutem kolczastym, 
Córki gwałcone na oczach matek, czaszki roztrzaskiwane młotami. Na następnych 20 
stronach autor budzi kowala i okazuje się, że cała ta historia nie wydarzyła się 
naprawdę, ale była wytworem skłonnej do okrucieństwa słowiańskiej fantazji.  

2.  Oddziaływanie: Broszura nie wydaje się dobrze służyć propagandzie. Wywołuje efekt 
przeciwny do zamierzonego. Autorowi wydaje się , że przedstawiając Żydów jako 
oszustów, lichwiarzy, pasożytów, wrogów chrześcijaństwa, wywrotowców osiągnął 
cel, z czym autor tego opisu się nie zgadza. 

- Fabuła broszury „ Die schwarze Stunde” autorstwa Pawła Krzemionka przedstawiona w 
formie „utworu literackiego” 
- Dokładny opis broszury „Powrót” 

1. Fabuła: Niezadowolony z warunków życiowych kowal wędruje do sowieckiego raju 
robotniczego w poszukiwaniu szczęścia. Po kilku tygodniach rozumie swój błąd i 
decyduje się na powrót do ojczyzny. Daje się jednak namówić  komisarzowi 
politycznemu i wraz z innymi jedzie robotnikami jedzie na wschód. Mieszka w zimnym 
baraku, gdzie roi się od robactwa. Jeden z jego współmiueszakńcó dzieli łoże z 
małoletnią dziewczyną. Nocne odgłosy przeszkadzają wszystkim spać. Później okazuje 
się, że chodzi o córkę i ojca. Inni robotnicy żyją podobnie. Nie ma mowy o miejscu 
pracy, ani o zakłamaniu żydowsko-sowieckiego reżimu. Autor wciąż niepotrzebnie 
wraca do opisów upadku  obyczajów. W końcu „charakterny i dzielny” Polak ucieka. 
Droga ucieczki prowadzi przez obszar Rosji sowieckiej, co daje autorowi możliwość 
przedstawienia biedy i życia w kołchozach. (...). Szczęśliwy powracający Polak całuje 
ziemię. Jest bardzo szczęśliwy i wie, że w Polsce można żyć zupełnie inaczej niż w raju 
robotników. 

2. Oddziaływanie: (...) Broszura zbyt mocno koncentruje się na upadku obyczajów wśród 
sowieckich robotników, co znacznie osłabia zamiar przedstwienia szkodliwego 
działania Żydów. Broszura nie spełnia stawianych jej oczekiwań. Przedstawiony 
powrót jest odbierany przez czytelnika jako gloryfikacja życia rodzinnego w Polsce i 
panujących tu stosunków. Broszura próbuje przedstwić mentalność i niższy poziom 
Polaków, jednak zupełnie nie osiąga celó propagandowych.  
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- Dokładny opis broszury „Die Kirche am Berge” 

1. Fabuła: Żydowski sowiecki komisarz otrzymuje polecenie sprawowania kierownictwa 
na nowym obszarze. Jego pierwsze zadanie polega na zniszczeniu położonego na 
wzgórzu kościoła we wsi Poręby. (...). Zwolnieni więźniowie, mordercy i złodzieje mają 
mu w tym pomóc. Nie powiodła się próba skłonienia samych chłopów do zniszczenia 
kościoła, rónież bandyci nie chcą wykonać okrutnego planu obmyślonego przez Żyda. 
W końcu Żyd z pomocą zebranych naprędce czerwonogwardzistów sam podpala 
kościół i strzela do księdza. Starego kościelnego każe ukrzyżować na bramie kościoła. 
Wtedy zaczyna się straszna burza, która zmusza Żyda do ucieczki. Niczym za sprawą 
sądu Bożego tonie w falach rzeki, którą przekracza podczas ucieczki.  

2. Oddziaływanie: Oddziaływanie psychiczne tej w prtosty sposób napisanej broszury jest 
dobre. Nie ma żadnych przeciwwskazań dla kolportażu.  

- Fabuła broszury  „Die Kirche am Berge“przedstawiona w formie „utworu literackiego” 
- Broszura „Wolltest du?” (Czy chciałbyś żeby...?) w formie książeczki z rysunkami. Pod 
rysunkami wydrukowany tekst polski, a pod nim przyklejone niemieckie tłumaczenie. Korekta 
z 21.11.1942 
(Żydzi przedstwieni jako postacie większe niż inni, w kolorze czarnym, z wielkimi nosami, 
czasem brudni, w zmowie) 
 
Tekst: „Czy chciałbyś, żeby...”  
 
Czy chciałbyś, żeby tak cię leczyli 
O forsie myśląc, nie o chorobie, 
By doktorami znów żydzi byli,  
żydzi-co myślą tylko o osobie?... 
 
... może dla ciebie byłoby lepiej  
gdyby znów mogli żydzi handlować, 
i chciałbys może w niechlujnym sklepie 
brudny, fałszywy towar kupować? 
 
... czy chciałbyś może przez cały rok  
Widzieć wokoło żydowskie twarze 
żyda spotykać wszędzie, co krok, 
w tramwaju, w domu, na trotuarze? 
 
... czy chcesz, by dziecku twemu świat zbrzydł 
w żydowskiej szkole, by żyda słuchał, 
by deprawował twe dziecko żyd, 
by je wychował w żydowskim duchu? 
 
... czy chcesz, by w sądzie taki był widok, 
by tacy byli sędziowie wszędzie, 
żeby prawem danem przez żyda  
sądził twe sprawy żydowski sędzia?  
 
... jeżeli chciałbyś, to możesz sam 
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dążyć do tego bez trudu, troski, 
wioerz tylko temu, co mówi nam  
każdy spotkany wojtek żydowski.  
 
- Broszura „Wer ist das ” (Kto to jest?) w formie książeczki z rysunkami. Pod rysunkami 
wydrukowany tekst polski, a pod nim przyklejone niemieckie tłumaczenie. Korekta z 
13.11.1942 
Tekst: „Kto to jest?” 
 
Chodzi sobie po tym świecie 
I mniej więcej tak wygląda (jak polski inteligent) 
I wciąż – chcecie, czy nie chcecie-  
Mówi wam o swych poglądach. 
 
Gniewa się, słysząc, że żydzi  
Zawsze nam szkodzili wiele: 
- Jak pan plotek się nie wstydzi! 
To są nasi przyjaciele! 
 
I lituje się nad nimi 
Pośród swych znajomych paru 

- Żydzi, panie, to uczciwy,  
prosty, dobry, szczery naród.  
(za obrazkiem przedstawiającym ubijanie interesu, żydowskie cienie) 
 
Przyzna: - Różne były dzieje, 
Lecz pocóż dziś przeszłość budzić 
Przy tym, co się teraz dzieje? 
A to przecież także ludzie!... 
 
I za mury dzwoni co dzień,  
innym mówi: - Widzisz, bracie, 
kto jest zawsze z żydem w zgodzie 
na przyjaźni tej nie straci.  
(za obrazkiem przedstawiającym telefonującego mężczyznę, cień Żyda dającdego mu 
sakiewkę) 
 
Słucha, co też żyd mu powie 
I powtarza plotki wszędzie : 

- Bo to, panie, mądry człowiek,  
on najlepiej wie, co będzie.  
 
Portret jego masz gotowy, 
A gdy wiedzieć chcesz nazwisko, oto bilet wizytowy  
WOJTEK ŻYDOWSKI (juedischer Handlanger) 
To wszystko. 
(na pierwszym planie postać mężczyzny, taka , jak na początku, w tle cień, prawdopodobnie 
Żyda, z karabinem, w czapce żołnierza Armii Czerwonej.  
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/1942/, luźne 
157 stron paginowanych 

Sygn. 1429 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. III Propaganda/ Wydział III 
Propagandy 
30. Januar 1943 
Programy, korespondencja, teksty przemówień dot. święta dziesięciolecia przewrotu 
hitlerowskiego 
- Program uroczystości, które miały się odbyć 29, 30 i 31 stycznia 1943 w Krakowie 
- Okólnik dot. planu uroczystości 30. stycznia 1943 
- Pismo do dowódców garnizonów i kierowników ds. propagandy dot. 30.01.1943 
(wprowadzenie podkreślające, że przed 10 laty Adolf Hitler nie tylko w ostatniej chwili 
uratował kraj przed rozpadem, ale rozpoczął pracę na rzecz odbudowy. Hasła: „Zwyciężymy, 
bo prowadzi nas Adolf Hitler” i „10. rocznica zwycięstwa narodowosocjalistycznej rewolucji”, 
szczegółowy opis przebiegu uroczystości na na każdy dzień, pieśni, treści przemów) 
 /1942-1943/, spięte 
76 stron paginowanych 

Sygn. 1430 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. III Propaganda/ Wydział III Propagandy 
Staatsakt Lemberg, 1. August 1942 
Korespondencja, programy, notatki, listy przewozowe dot. wizyty Generalnego Gubernatora 
we Lwowie 
- Stan magazynów Wydziału Propagandy z 10.06.1942 (liczba flag, portretów Führera, książek, 
itp.) 
- Korespondencja dot. wizyty Generalnego Gubernatora we Lwowie 
-  Program wizyty koniec lipca-początek sierpnia 1942 
- Sprawy organizacyjne dot. wizyty Generalnego Gubernatora we Lwowie, m.in. spis rzeczy 
(flag, materiału na trybuny, materiałów dekoracyjnych) przewożonych koleją do Lwowa 
16.07.1942 przez firmę Apfelstedt & Hornung z Hamburga, 
 /1942/, spięte 
109 stron paginowanych 

Sygn. 1431 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. III Propaganda/ Wydział III Propagandy 
Besuch des Ministerialdirigenten Prof. Dr Schmidt – Leonhardt  
- Program na czas wizyty w GG dyrygenta prof. dr Schmidt – Leonhardta od 2.11 do 6. 11.1942 
(Warszawa, Lublin, Radom, Kraków) 
- Pismo dot. spraw organizacyjnych na czas wizyty, głównie wyżywienie, zakwaterowanie, 
bilety kolejowe 
 /1942/, spięte 

Sygn. 1432 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. III Propaganda/ Wydział III Propagandy 
Institut für Kultur- und Wirtschaftswerbung 
- Propozycje dot. organizacji Instytutu Reklamy Kulturalnej i Gospodarczej w GG 

1. Uwagi ogólne: 
Instytut powołany, aby wspomóc Wydział Propagandy w realizowaniu politycznych zadań 
propagandowych 

2. Nazwa i forma prawna 
3. Organizacja 
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4. Specjalne instytucje: 
- Atelier 
- Warsztaty techniczne 
- Reklama i kolportaż 
- Niemiecka wspólnota kulturowa 
- Administracja i sprzedaż sztuki ludowej 
5. Zadania i zakres prac 
- Zadania związane z reklama i sprzedażą 
- Zadania techniczne 
- Zadania związane z transportem 
- Zadania specjalne 
6. Kierownictwo  

Dwóch dyrektorów 
7. Finanse 
8. Inne 

Instytut założono 1.01.1941 
Dyrektorzy: Gustav Sonntag, August Zintl 
-Korespondencja dot. organizacji Instytutu Reklamy Kulturalnej i Gospodarczej w GG 
/1940/, spięte 
14 stron paginowanych 

Sygn. 1433 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. III Propaganda/ Wydział III Propagandy 
Fremdverkehrsverband 
Teczka zawiera przede wszystkim korespondencję dot.  

- Fremdverkehrsverband in GG (Związku Turystycznego w GG) i jego zakresu działania: 
• Notatka o filii Fremdenverkehrsverband w Berlinie i jej finansowaniu 
• Sprawozdanie z działalności Fremdenverkehrsverband (Główne zadanie-wspieranie 

władz państwowych w GG w wykonywaniu zadań. Działalność 
Fremdenverkehrsverband zbliżona do działalności restauracji, hoteli i związana z 
zarządzaniem nimi. Fremdenverkehrsverband stworzył wspólnotę pracy, która np. 
otrzymuje zlecenie reorganizacji hotelu, zatrudnia do tego najlepszych specjalistów, 
którzy we współpracy z władzami wykonują plan, mający na celu zapewnienie 
lepszego frinansowania. Innym zadaniem Fremdenverkehrsverband jest 
reklamowanie hoteli i uzdrowisk i zarządzanie nimi. Powstała także spółka z o.o., 
której zadaniem jest pośredniczenie w finansowaniu obiektów i wymnianie siły 
roboczej. Ponadto w Berlinie otwarto Urząd Propagandowy, którego zadaniem jest 
reklamowanie GG np. jako miejsca wypoczynku, wyjaśnianie wszelkich niejasności 
związanych z GG i prostowanie niesłusznych opinii o GG. W Krakowie 
Fremdenverkehrsverband otworzył dom gościnny. Szczególne zadanie 
Fremdenverkehrsverband jest związane z likwidacją byłych polskich związków 
turystycznych, których majątek „musi zostać przejęty” i wykorzystany, w celu 
ponownego udostępnienia obiektów.  

- Notatkę o tym, że uzdrowiska w GG będą dostępne tylko dla Wehrmachtu, nie dla 
osób prywatnych 

- Urzędzie Propagandowym GG w Berlinie, jego siedzibie i zadaniach 
- Korespondencja dot. rozreklamowania „niemieckich instytucji kulturalnych” na 

terenie GG, głównie teatrów, np. poprzez reklamę w pociągach i nja dworcach, 
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propozycja powieszenia w Krakowie tablicy z napisem „Deutsche, besucht Euer 
Staatstheater!” (Niemcy, chodźcie do Waszego Teatru Państwowego!).  

- Zapis z rozmowy z gubernatorem Frankiem (19.11.1941) dot. jego wizyty w Urzędzie 
Propagandowym GG 

- Gazeta „Der Fremdenverkehr” 
/1941-1942/, luźne 
41 stron paginowanych 

Sygn. 1434 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. III Propaganda/ Wydział III Propagandy 
Sonderaktion Truppenbetreung. 
W rocznicę uswtanowienia GG 26.10.1940 miała zostać zorganizowana akcja, z której dochody 
miały zostać przeznaczone na niemieckie sprawy kulturalne, przede wszystkim na cele 
związane z opieką nad wojskiem w GG. Akcja miała być zorganizowana przez Wydział 
Propagandy przy Urzędzie Generalnego Gubernatora w Krakowie, który na ten cel otworzył 
specjalne biuro  „Hilfswerk Osten” (Pomoc dla wschodu). Dochody miano czerpać ze 
sprzedaży serii pocztówek przedstawiających niemieckie osiągnięcia i niemiecką sztukę na 
wschodzie w połączeniu ze specjalnymi znaczkami (cena 1 Marka za serię składającą się z 12 
pocztówek) oraz ze sprawozdania z ilustracjami pt. „Rok Generalnego Gubernatorstwa”. 
Odbiorcami tej akcji miały być: przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe, organizacje i 
związki, biblioteki, szkoły, osoby prywatne na terytorium Rzeszy. 
Teczka zawiera:  

- prośby o pozwolenie na przeprowadzenie tej akcji  m.in. do ministra spraw 
wewnętrznych Rzeszy, szefa NSDAP i sztabu zastępcy Führera 

- korespondencję dot. akcji i jej organizacji, kosztów 
- Odpowiedź ministra spraw wewnętrznych Rzeszy, że nie jest on w stanie udzielić 

zezwolenia na przeprowadzenie akcji. Twierdzi on, że opieka nad wojskiem leży w 
gestii Wehrmachtu i Rzeszy i że środki na wojsko nie mogą być pozyskiwane w formie 
zbiórek lub podobnych akcji.  

/1940-1941/, spięte 
45 stron paginowanych 

Sygn. 1435 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. III Propaganda/ Wydział III Propagandy 
Beisetzung Prof. Dr Bömer  
Pogrzeb prof. dr Bömera – szef Urzędu Prasowego NSDAP 
Program uroczystości pogrzebowych (25.08.1942 w Krakowie), korespondencja, lista 
uczestników uroczystości, lista osób, któ®e odwołały przybycie, notatki dot. pogrzebu dr 
Karola Böhmera, /1942/, spięte, 41 stron paginowanych 

Sygn. 1436 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. III Propaganda/ Wydział III Propagandy 
Ukrainischer Heimatdienst 
Korespondencja w sprawie plakatu propagandowego dla ukraińskiej Służby Budowlanej. 
Korespondencja dot. zapotrzebowania na plakat w Lublinie i we Lwowie. Brak informacji o 
treści plakatu, mowa jest tylko o liczbie egzemplarzy i cenach,  /1942/, spięte 
9 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/1 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy  
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy  
„Japans Erfolge in Ostasien.“ Plakat.  
(Japońskie sukcesy w Azji Wschodnie)  
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- Tekst do plakatu w języku niemieckim i polskim: 
„F.D. Roosevelt, pomiot żydowski, którego zamiarem było wymieść flotę Osi z mórz 
światowych oraz pokonać Cesarstwo Japońskie w ciągu 90 dni. Stało się inaczej: Japonia 
całkowicie wyparła Anglię i Amerykę z południowo-wschodniej Azji i zdobyła następujące 
obszary:  
(wymienione wraz z datą) 
Nieprzyjaciel stracił:  
(wymienione) 
- Projekt plakatu 
- Wykaz miejscowości, do których zostały przesłane plakaty, liczba egzemplarzy. 
- Wykaz wydziałów, bądź referatów Rządu GG, do których wysłano plakat „Japans Erfolge in 
Ostasien”. 
/1943-1944/, spięte 

Sygn. 
1436/2 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
  
Roosvelt Umkehrpostkarte 
Propagandowe karty pocztowe skierowane do poszczególnych dystryktów.  
 
-Teksty w 3 językach: po niemiecku, po polsku i po ukraińsku: 
„Roosevelt, prezydent USA 
jest on powolnym narzędziem w ręku światowego żydostwa i prawie wyłącznie otacza się 
żydami. Obróć obrazek, a zobaczysz właściwego prezydenta USA. 
------------------------- 
Roosevelt, celem obsadzenia żydami wpływowych stanowisk, powołał ich więcej do 
administracji kraju, niż jakikolwiek poprzedni rząd w historii Ameryki.” 
 
Rabin Louis Ross, 20.10.1933 w czasopiśmie „Brooklyn Jewish Examiner” 
 
- Korespondencja- przeważnie do poszczególnych Wydziałów Propagandy lub innych instytucji 
z notatką o przesłaniu określonej liczby kart. 
- Oryginalne karty z tekstem w języku polskim i ukraińskim 
- Wykaz starostw i instytucji, do których wysłano karty, liczba egzemplarzy.  
- Korespondencja dot. rozsyłania kart 
- Korespondencja – listy do poszczególnych wydziałów Rządu GG i instytucji z informacją o 
przesłaniu w załączniku kart z Rooseveltem 
/1944/, spięte 
29 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/3 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy  
Bildplakat „Wer beherrscht die USA?” 
Plakat „Kto panuje w USA?” 
Zawiadomienie skierowane do dystryktów dot. rozklejania plakatu w ciągu najbliższych 3 
tygodni, mowa jest także o wydaniu karty pocztowej z Rooseveltem, ulotek oraz broszury o 
charakterze antysemicko-antyamerykańskim, /1944/, spięte 
2 strony paginowane 

Sygn. 
1436/4 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
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- „Roosvelts Botschaft“ (Orędzie Roosvelta) 
Teksty w języku niemieckim i polskim: 
„Orędzie Roosvelta: 
 Polacy! N i e  m a r t w c i e  s i ę! My zwyciężymy, a z nami nasi sprzymierzeńcy, Anglicy i 
bolszewicy. Potem powstanie nowa Polska, zupełnie inna niż przedtem. Stalin obiecał mi wziąć 
Was pod swoje skrzydła i stworzyć Polskę sowiecką pod przewodnictwem swoich 
najznakomitszych żydowskich komisarzy. Od nich doznacie nieznanego dotąd szczęścia. 
Oni stworzą Wam raj, którego wzór możecie podziwiać tylko w Unii Sowieckiej. 
Do każdego z Was będzie należało wszystko to, czego nie zabiorą Wam nowi możnowładcy. 
Jeżeli Wam nawet skasują własność prywatną, to możecie jeszcdze być szczęśliwi, że wolno 
Wam wspominać to, co kiedyś było Waszą własnością.  
Wasz kraj dozna niezwykłego rozkwitu. Powstaną olbrzymie fabryki i setki tysięcy spośród 
Was, mężczyzn, kobiet i dzieci, będzie tam pracowało pod żydowskim dozorem za marną 
zapłatę. Zato otrzymacie prywatne mieszkania w lochach i raz na dzień ciepłóą zupkę wodną i 
kawałek chleba. Pod tym warunkiem naturalnie, że nadążycie w normie pracy. 
Za krzywdę wyrządzona Wam przez Niemców dostaniecie zadośćuczynienie. Za każdego w 
Rzeszy pracującego Polaka wywiozą dziesięciu spośród Was na Sybir, za każdego przez 
Niemców zasadzonego terorystę powędrują tysiące spośród Was do krwią nasiąkłych piwnic 
NKWD.  
Podobnie postara się mój przyjaciel Stalin naprawić wszystką krzywdę wyrządzoną żydom. Za 
jdnego zabitego żyda prześle Wam tysiące żywych. Ci, moi ulubieńcy, czekają już teraz z wielką 
niecierpliwością na to, aby objąć po Was Wasze sklepy i przedsiębiorstwa.  Wobec tego, 
Polacy-nie martwcie się! Ja dbam o Waszą przyszłość. Musicie tylko wierzyć w nasze 
zwycięstwo, a złym Szwabom szkodzić na każdym kroku. 
Tymi słowami pozdrawia Was bezpiecznie za oceanem żyjący  
Roosevelt, Prezydent Stanów Zjedn. 
Narodowe Siły Zbrojne” 
- wykaz osób i instytucji, do których miano wysłać „Orędzie Roosevelta” - potwierdzenia 
odbioru ulotek 
- meldunek Głównego Wydziału Propagandy w Krakowie do Wydziałów Propagandy w 
Warszawie, Lublinie, Radomiu z 15.06.1944, aby zniszczyć wszystkie ulotki „Orędzie 
Roosevelta”, które nie zostały rozesłane. 
/1944/, spięte  
17 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/5 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy  
Akcja antyaliancka. Teksty propagandowe w języku niemieckim i polskim 

- Tekst antyaliancki „A cóż na to wszystko-naród polski?” w języku polskim i niemieckim 
podpisany nazwiskiem Stanisława Kościelskiego  

- Tekst „Polskim bojownikom podziemnym” w języku polskim i niemieckim 
„Polskim bojownikom podziemnym” 
Nic wam nie przyjdzie z podziemnej roboty 
„Armii Krajowej”, „Świtu”, czy bojówek, 
Na szczęście przeszłość nigdy nie powraca 
Nie wrócą już czasy Piłsudskich kadrówek.  
Nic wam nie przyjdzie z „Polskiej kawalerii”, 
Która po lasach takj dzielnie buszuje, 
Rabuje chłopów, ograbia podróżnych 
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I tylko czasem z żydami wojuje. 
Nic wam nie pomogą znaki „Polska walczy”, 
„Precz z okupantem” czy podobne brednie, 
To ujdzie jakoi humor na niedzielę  
Lecz za bardzo nudne jak na dni powszednie. 
Nie szerzcie bajek o słabości Niemiec, 
Jak to się w wojsku niemieckim źle dzieje, 
I tak w to tylko wy sami wierzycie, 
Świat cały się z was już od dawna śmieje. 
Nie uratuje już teraz waszej ojczyzny  
Iksiński, Ygrekowski, czy inny z tej paczki, 
Jeśli cos zrobią, to innym na korzyść 
Dla  a n g i e l s k i c h  żydów robicie Polaczki! 
Róbcie powstania, róbcie rewolucje, 
Poświęćcie swe miasta, poświęćcie swe wioski,  
Poświęćcie setki i miliony ludzi 
Byle Anglikom spadły ze łba troski. 
Oni was za to pięknie połechtają, 
Nawet przez radio pochwalą przed światem, 
Lecz nie pomogą choćby nawet chcieli, 
Gdy za nich w obozach dostajecie batem. 
Jeżeli chcecie mieć Judeo-Polskę  
Za angielskich żydów poświęcajcie życie, 
Wysadzajcie pociągi, wojujcie z Niemcami, 
Wyniki walki wkrótce zobaczycie. 
Jeżeli chcecie własny naród zgubić 
Dla anglosaskiej głupiej polityki, 
Róbcie jak dotąd, a na końcu wojny 
Tak za rok, za dwa zobaczymy wyniki. 
Oni wam dadzą wolność upragnioną 
I konserw i wódki-słowem żadnych braków 
I będzie Polska od morza do morza 
Tylko w niej całkiem nie będzie Polaków... 
------------ 
Roosevelt powiedział: „Polacy, nie martwcie się, za jeden zburzony dom dziesięć wam 
zbuduję, za jednego zabitego żyda tysiąc wam przyślę...”  
 

- Notatki dot. Roosevelta z prasy zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej z 1939, sprzed 
wybuchu wojny.  

- Tekst „Roosevelt und der ‘vergessene Mann’. Warum die New-Deal-Politik scheitern 
musste.“ (Roosevelt i ‚zapomniany człowiek’. Dlaczego polityka ‘new deal’ musiała 
upaść). Rodzaj analizy rządów i polityki Roosevelta. Opis instytucji, które powołała do 
życia. Krytyka rządów Roosevelta. 

- Tekst dot. polityki kolonialnej Anglii i historii Stanów Zjednoczonych. 
- Tekst „Wilsons vierzehn Punkte als Weltbetrug entlarvt. Amerikanische und englische 

Feststellungen” (Czternaście punktów Wilsona zdemaskowanych jako światowe 
oszustwo. Stwierdzenia amerykańskie i angielskie). Fragmenty książek.  

- Tekst „Lenin über die Engländer” (Lenin o Anglikach) 
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- Tekst „So werden Roosevelts Soldaten zu Gangstern und Mördern erzogen!“ (Tak 
wychowuje się żołnierzy Roosevelta na gangsterów i morderców) 

/1944/, spięte, luźne 
96 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/6 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
„Adolf Hitler spricht“. Plakat. 
Plakat: „Adolf Hitler mówi”.  

- Tekst do plakatu: fragment przemówienia Hitlera z 30.01.1944 dot. m.in. złudnych 
obietnic i zakłamania Wielkiej Brytanii na przykładzie niedotrzymanych obietnic 
wobec Polski a także tego, że jeśli Niemcy przegraliby wojnę, los północno-, środkowo 
i południowoeuropejskich krajów byłby przypieczętowany. 10 lat później najstarszy 
kontynent tworzący kulturę zatraciłby swoje cechy i 2500 lat rozwoju kulturalnego i 
materialnego poszłoby na marne, a twórcy tej kultury skończyliby na Syberii, o ile nie 
zostaliby zlikwidowani po prostu strzałem w kark. „A żyd wieczny tułacz mógłby zaś 
następnie radować się ze zniszczenia Europy w drugim, tryumfalnym święcie Purim.” 

- Oryginalny plakat w języku polskim 
- Wykaz starostw w poszczególnych dystryktach, dokąd wysłano plakaty, liczba 

egzemplarzy. 
- Pismo dot. zapotrzebowania na papier w celu wydrukowania plakatu. 
- Wykaz wydziałów Rządu GG, do których wysłano plakaty 
- Krótki tekst prześmioewczy dot. Churchilla, prawdopodobnie na kartę „satyryczną”. 

/1944/  
16 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/7 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. Propaganda/ Wydział 
Propagandy 
3 Flugblätter „Südstern“. 
3 ulotki „Gwiazda Południa“ nawołujące żołnierzy polskich do zrezygnowania z dalszej walki o 
Anglię. 
Np. „Żołnierzu polski! Jeszcze wybór jest możliwy. Zdecyduj się za Polskę albo za Anglię i 
morderców katyńskich! Śmierć we Włoszech albo życie w Polsce! Lecz decyduj się prędko! 
Porzuć broń i przyjdź do nas! Zawołaj donośnie do niemieckiego posterunku: Do Domu! 
Przyjęty zostaniesz jako druh i w myśl przyrzeczenia Adolfa Hitlera znajdziesz się w ciągu kilku 
dni w gronie tych, których kochasz. Przyjdź do nas! Hasło: Do Domu!” 
 /brak daty/, spięte 

Sygn. 
1436/8 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Textplakat-Flugblatt. Gedenktag des englisch-polnischen Beistandpaktes  
Plakat tekstowy: Wspomnienie angielsko-polskiego układu o pomocy.  
Duży plakat na pomarańczowym tle 62 cm x 87 cm. 
 
Treść: 
 
„W PIĄTĄ ROCZNICĘ... 
 
31. marca oświadczył premier CHAMBERLAIN  w parlamencie angielskim dosłownie: 
 
„Aby uczynić zupełnie jasnym stanowisko rządu angielskiego, 
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muszę poinformować Izbę, że podczas jakiejkolwiek akcji, która zagrozi polskiej 
niepodległości, a którą rząd polski uważać będzie za konieczne odeprzeć swymi siłami 
narodowymi, rząd brytyjski uważać się będzie za zobowiązanego udzielić rządowi polskiemu 
całkowitego swego poparcia  i swej pomocy.  
Rząd angielski dał takie zapewnienie już rządowi polkiemu!” 
 
Po pięciu latach, w roku 1944, oświadcza CHURCHILL, również premier w parlamencie 
angielskim dosłownie: 
 
„W tym miejscu muszę przypomnieć Izbie, że MY SAMI niegdy W PRZESZŁOŚCI  nie dawaliśmy 
Polsce żadnych gwarancyj co do jej granic.  
Nie mogę uważać, by żadania sowieckie w odniesieniu do granic przekraczały to, co nazywamy 
umiarkowaniem i słusznością!” 
 
A żyd HORE BELISHA (minister wojny w gabinecie Chamberlaina w 1939 roku) oświadczył w 
dniu 23 marca 1944 r. w angielskim parlamencie: 
 
„Nie wierzę, żebysmy za niepodległość Polski przystąpili do wojny. Dla małych państw Europy 
wschodniej nie pozostaje żadna inna możliwość, jak wcielenie do Związku Sowieckiego.” 
 
- Meldunek gez. Schmonseesa z Wydziału Propagandy w Warszawie do Głównego Wydziału 
Propagandy w Krakowie dot. tego, żeby 5. rocznicę angielsko-polskiego paktu o pomocy 
wykorzystać jako okazję do akcji propagandowej, wydrukować 500 000 ulotek i 400 000 
zrzucić nad Warszawą. Pozostałe 100 000 rozdać w dystrykcie. Treść: ulotki miały zawierać 
m.in. fragmenty paktu, fragmenty mowy Churchilla. Tekst miał być także powiedziany przez 
megafony.  
- Meldunek z Wydziału Propagandy w Warszawie do Głównego Wydziału Propagandy w 
Krakowie dot. rozwieszania plakatów w języku polskim. W Warszawie 1000 plakatów, w 
dystryktach 14 000 plakatów (patrz wyżej) 
- Meldunek z Głównego Wydziału Propagandy w Krakowie do Wydziału Propagandy w 
Warszawie. Zgoda na przeprowadzenie akcji, jednak z zastrzeżeniami. Nie zrzucać ulotek, lecz 
przeprowadzić akcję w następującej formie: 

• rozklejanie plakatów 
• rozdawanie ulotek, głównie w zakładach wśród polskich robotników 
• wygłaszanie tekstu przez megafony 

Akcję przeprowadzić w całym GG, liczba plakatów dla poszczególnych dystryktów 
- Korespondencja dot. treści plakatu.  
- Korespondencja dot. przygotowania ulotek 
- Maszynopis i ulotki treści takiej, jak plakat wyżej.  
- Rozdzielniki, /1944/, spięte 
13 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/9 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. Propaganda/ Wydział 
Propagandy 
Akcja antyradziecka. 
- Broszura „Taras Bulba” w języku niemieckim i ukraińskim 
Broszura ta wysławia bohaterstwo narodu ukraińskiego i przekonuje, że żołnierz ukraiński 
powinien walczyć razem z żołnierzem niemieckim przeciw bolszewickiej Moskwie. Broszura 
podpisana nazwiskiem Iwan Bohun.  
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- Korespondencja dot. broszury 
- Broszury z Czerwonym Krzyżem w języku rosyjskim lub ukraińskim.  
- Broszury w języku rosyjskim i maszynopis w języku niemieckim: 8 punktów, które musi znać 
każdy przyszły sowiecki jeniec wojenny, który dostanie się w niemiecką niewolę. (m.in. 1. Nie 
bój się, nikt ci nic nie zrobi. Niemcy traktują jeńców wojennych zgodnie z konwencjami 
międzynarodowymi. 3. Jesteś zobowiązany zachować czystość (...) Twoje ciało musi być 
zawsze czyste. 5. Przy pracy należy zachować czystość i wysoką wydajność. Powierzone ci 
sprzęty muszą być zachowane w dobrym stanie i porządku. Wymagamy punktualności. 
Odpowiednio do twojego postępowania będą cię traktować inni. 8. Miliony rosyjskich jeńców 
zwolniono już do domu za dobre zachowanie. Pracują teraz w różnych prywatnych 
przedsiębiorstwach, zgodnie ze swoim życzeniem. 
Zapamiętajcie sobie! Niemcy nie prowadzą wojny przeciw narodowi rosyjskiemu, lecz przeciw 
waszemu żydowsko-komunistycznemu rządowi, który przyniósł wam wiele nieszczęścia.) 
- Oświadczenie urzędowe dot. umowy podpisanej 15. marca 1944 roku między ZSRR i 
Szwajcarią. ZSRR przystępuje do konwencji Genewskiej. Szwajcarski Czerwony Krzyż przejmuje 
opiekę nad  rodzinami radzieckich jeńców wojennych, przebywających w Niemczech lub w 
krajach sprzymierzonych z Niemcami. Ta wiadomość miała się ukazać w angielskiej, 
amerykańskiej, szwajcarkiej i szwedzkiej prasie. 
- Ulotka propagandowa w języku ukraińskim i niemieckim pt. „Frühling ruft den Helden” 
(Wiosna woła bohatera) nawołująca młodzież ukraińską do wstąpienia w szeregi SS, aby 
walczyć z Moskwą - odwiecznym wrogiem. Korespondencja w sprawie tej ulotki. 
 /1944/, spięte, 111 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/10 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. Propaganda/ Wydział 
Propagandy 
Die europäische Revolution.  
Rewolucja europejska- tekst przemówienia nawołujący Polaków do zjednoczenia się z 
Niemcami przeciw Rosji i wspólnej walki o nowy porządek w Europie, /prawdopodobnie po 
1943/, luźne, 20 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/11 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Akcja antyżydowska. Plakaty, teksty, ulotki, broszury, korespondencja,  
- Korespondencja dot. drukowania plakatów antyżydowskich, Drukarnia Narodowa , ul. 
Uniwersytecka 19a, Kraków 
- Korespondencja dot. drukowania plakatu antysemicko- antyamerykańskiego „Der Jude 
hinter den 3 Fahnen” (Żyd pod trzema sztandarami) z tekstem „Hinter diesen Fahnen ersterbt 
der jüdische Drahtzieher die Weltherrschaft” (Pod tymi sztandarami dąży żydowski intrygant 
polityczny do panowania nad światem) 
- Wykaz wydziałów i urzędów propagandy w GG, do których rozkolportowano plakat „Der 
Jude hinter den 3 Fahnen” (Żyd pod trzema sztandarami). 
- Plakat „Der Jude hinter den 3 Fahnen” (Żyd pod trzema sztandarami) przedstawiający postać 
Żyda skrywającego się za flagami Związku Radzieckiego, USA i Wielkiej Brytanii.  
- Korespondencja dot. antyżydowsko- antyamerykańskiego plakatu „Plutokratie oder 
Bolschewismus- Der Kopf stammt bei beiden von Juda” 
- Wykaz wydziałów i urzędów propagandy w GG, do których rozkolportowano plakat 
„Plutokratie oder Bolschewismus- Der Kopf stammt bei beiden von Juda” 
- Skrypt pt. „Juden stellen sich vor” (Żydzi przedstawiają się). Pochodzące, jeśli wierzyć 
skryptowi z 1913 r, autorstwa Paula Meyera. Żydzi „przedstawiają się” w pierwszej osobie, 
oczerniając się „Przedstawiają się”: Bela Kun, Cornelius Herz, Henry Kaiser, Samuel Korn, 
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rabini Nathan Kestenberger i M. Silberstein z Łodzi i R. Schweidesohn z Warszawy, Bosel, 
Aleksander Stawiński, Henry Morgenthau- minister finansów USA, Rufus Isaaks – wicekról 
Indii, Charles Hatry, Leon Blum – premier Francji, Camillo Castiglioni, Herschel Jagoda, 
Litwinow-Finkelstein – zastępca ministra spraw zagranicznych ZSRR, Charles Schwab i wielu 
innych. 
- Skrypt kalendarza kieszonkowego na rok 1944  
Na pierwszej str. tytułowej napis „To Żydzi prowadzą lud jak barany na rzeź”. Na str. 
wewnętrznej cytat arcybiskupa Agobarda z Lyonu 820, w którym mówi, że Żydzi są przeklęci. 
Na drugiej str tytułowej: Jezus Chrystus do Żydów: „Euer Vater ist der Teufel. Er ist ein Mörder 
von Anfang an und in ihm ist keine Wahrheit!“ (Ev. Joh. 8, 44) (Ojcem waszym jest diabeł . On 
jest mordercą i nie ma w nim prawdy!) Podobne hasła, w dużej mierze z Talmudu na każdy 
miesiąc. Także fragmenty antysemickich wypowiedzi, np. Napoleona, Lwa Tołstoja, Voltair’a, 
Erazma z Rotterdamu. Na okładce z tyłu napis: „DER SIEG ÜBER DAS WELTJUDENTUM WIRD 
FÜR ALLE VÖLKER DEN ANFANG EINES NEUEN GLÜCKLICHEREN ZEITALTERS BEDEUTEN. 
(ZWYCIĘSTWO NAD ŚWIATOWYM ŻYDOSTWEM BĘDZIE OZNACZAĆ DLA WSZYSTLKICH 
NARODÓW POCZĄTEK SZCZĘŚLIWSZEJ EPOKI) 
- Antysemicki wierszyk „Was wir wollen”, o tym, że zwycięstwo bolszewików, Anglii i USA 
oznacza zwycięstwo Żydów.  
Polska wersja podpisana nazwiskiem Jadwigi Jakimczakówny: 
 
Kto to idzie z tobołami? 
Żyd, żydówka i Benjamin 
 
Uj! Wędrówka to głodowa,  
A może by iść do Gdowa? 
 
W mieście śnieg się do nóg lepi... 
Nie ma , jak we własnym sklepie! 
 
Żyd przemyślny kram otwiera,  
wnet się ludek wkoło zbiera 
 
A po niezbyt długim czasie,  
Żyd już w sklepie rozpiera się 
 
Wielki szyld malować każe 
Gruby Żyd z obleśną twarzą. 
 
Kupiec polski zszedł na dziada. 
Stracił sklep i kram zakłada 
 
A gdy w kramie zbankrutował 
Wziął kij w rękę, poszedł z Gdowa 
 
Dlatego życzymy zwycięstwa bolszewikom,  
Amerykanom, jak również Anglikom,  
Wiedząc, że żydzi do tego kraju  
Zbiegną się za nimi, jak do raju 
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Gdyż tylko głupie głowy cielęce 
Same się pchają w rzeźnika ręce.  
- Korespondencja zawierająca informacje o wierszyku „Was wir wollen...”, ilości egzemplarzy, 
które zostały przesłane do poszczególnych dystryktów.  
/1944/, spięte 
87 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/12 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. Propaganda/ Wydział 
Propagandy 
Straßenbahn Propaganda. Bild 1+2 
Antyżydowska i antyradziecka propaganda w tramwajach. Teksty, plakaty, ryciny, rozdzielniki 
- Rysunek 1 przestawiający Żyda siedzącego smętni enad brzegiem morza i patrzącego za 
statkiem. 
Tytuł: „Überall Bedarf gedeckt” (Zapotrzebowanie wszędzie pokryte)  
Tekst: „ Schade, daß mer nicht haben an Kolumbus unter uns, der entdecken könnte ä Land, 
wo mer uns noch nicht kennt. (Szkoda, że nie ma wśród nas Kolumba, który mógłby odkryć 
kraj, gdzie nas jeszcze nie znają). Opis obrazka także w języku polskim i ukraińskim.  
- Tekst do 2 rysunku, lecz brak samego rysunku  
Tytuł: „Rottkäppchen” (Czerwony Kapturek) 
Tekst: „Nur keine Angst, Großmütterchen tut Dir nichts” (Nie bój się, babcia nic ci nie zrobi)  
- Korespondencja zawierająca informacje, ile obrazków rozesłano do których urzędów i 
wydziałów propagandy w GG.  
 /1944/, spięte, luźne 

Sygn. 
1436/13 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
- Broszura dot. Katynia. Tekst w jęz. niemieckim podpisany nazwiskiem Andrzeja Ciecielskiego. 
Autor twierdzi, że był obecny podczas ekshumacji, którą opisuje ze szczegółami. Pisze przy tym 
o „żydowsko-bolszewickich katach”, „ofiarach żydowsko-bolszewickiego 
podczłowieczeństwa”, „elicie byłej armii polskiej”, a o Anglikach i Amerykanach pisze, że dziś 
sa oni przyjaciółmi bolszewickich mordercó Polaków i „my Placy odwracamy się od nich ze 
wstrętem”.  
- Wykaz zdjęć do broszury „Katyń” 
/brak daty/, spięte 

Sygn. 
1436/14 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Satyra polityczna na temat „meczu” Osóbki-Morawskiego contra Mikołajczyk. Tekst w języku 
niemieckim, /brak daty/, spięte,  
4 strony paginowane 

Sygn. 
1436/15 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Flugzettel 
Akcja skierowana przeciw Polskiej Partii Robotniczej. Ulotki, pisma, rozdzielniki 

- Ulotki PPR- Płatne Pachołki Rosji 
- Korespondencja z Wydziału Propagandy dot. wyżej wymienionej ulotki, zawierająca 

informację, że jej pochodzenie należy utrzymać w tajemnicy, 
/1944/, spięte 
11 stron paginowanych 
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Sygn. 
1436/16 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Informacja i propaganda dla wójtów.  
- Biuletyny „Służba informacyjna dla wójtów” z 19.03.1941, 10.04.1941, 27.05.1941, 4.07.1941 
(egzemplarze w języku polskim i niemieckim) zawierające każdorazowo rozdziały 1. Sytuacja 
wojenna, 2. Sytuacja polityczna, 3. Z Generalnego Gubernatorstwa. Rozdziały 1. i 2. 
koncentrują się na zwycięstwach i kolejnych posunięciach Niemiec zakończonych 
powodzeniem, rozdział 3. obejmuje sprawy takie jak: zaciemnienie i ochrona przeciwlotnicza, 
polscy pracownicy rolni w Niemczech, kredyty dla rolników, ochrona lasów. 
- List do wójta   w sprawie prenumeraty czasopisma „Siew” dla mieszkańców gminy. 
- Spis treści ukraińskiego wydania czasopisma „Ratgeber” (Poradnik) 
/1941, 1943/, luźne 
24 strony paginowane 

Sygn. 
1436/17 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Ernteerfassungspropagandaaktion 1943  
Akcja propagandowa w sprawie kontyngentów prowadzona wśród rolników. Teksty, 
rozdzielniki, zarządzenia, pokwitowania, rozporządzenia, telegramy 
Teczka zawiera m.in.:  
- artykuł z „Poradnika”, z września 1942 pt. „Wypełnianie obowiązku nakazem chwili”. Artykuł 
zawiera odezwę RGO do ludności o pomoc w zaopiekowaniu się obywatelami żyjącymi w 
nędzy.  
- Korespondencja, rozdzielniki i listy przewozowe dot. „Erntespiele” (gier „Jak posiejesz, tak 
zbierzesz” ), które miały być kupione przez Instytut Propagandy, po czym bezpłatnie rozesłane 
do szkół. 
- Korespondencja dot. propagandowych tekstów, plakatów i prospektów o żniwach, sprawy 
organizacyjne dot. drukowania. 
- Odezwa Generalnego Gubernatora Franka do ludności GG dot. żniw i konieczności 
oddawania kontyngentów (język polski, ukraiński, niemiecki) 
- Ulotka nawołująca rolników do oddawania kontyngentu, zgodnie z którą rolnik za oddanie 
produktów rolnych otrzymuje  punkty, a za 100 punktów może dostać 1 sukienkę lub 1 
spódnicę lub 5 m materiału na ubranie lub inne towary tekstylne. Po cenach urzędowych 
może nabyć także 5 l wódki, 300 papierosów, 4 kg towarów żelaznych, wyroby skórzane o 
wartości 10 zł, świece o wartości 10 zł, artykuły gospodarstwa domowego o wartości 5 zł.  
- Korespondencja dotycząca opisanej wyżej akcji 
- Wykaz – ilość punktów, które dostaje się za oddanie różnych produktów, np. owsa, żyta, 
pszenicy, grochu, ziaren lnu, maku, mleka, świń, bydła, warzyw. Tabele 
- Odezwa do gospodarzy zawierająca powyższy wykaz (j. polski, niemiecki, ukraiński) 
- Opis gry „Was bekommst du dafuer?” (Jak posiejesz, tak zbierzesz?) 
- Korespondencja dot. grafików współpracujących z Wydziałem Propagandy GG: Marii Fünck i 
Hermanna Ahrensa 
- Opis układanki propagującej akcję oddawania produktów rolnych w zamian za inne artykuły 
(j. polski i ukraiński). Po jednej stronie układa się obrazki, przedstawiające zboża, rośliny, 
zwierzęta, a po drugiej widać liczbę punktów, które dostaje się za oddanie tych produktów. 
- „Jas i Małgosia” – przeróbka bajki. Jaś i Małgosia, dzieci gospodarzy, namawiają rodziców do 
oddania kontyngentu 
- „Małe łakomczuszki” – historia, w której spotykają się 2 sąsiadki. Dzieci jednej z nich jedzą 
chleb z marmoladą, a druga narzeka, że jej dzieci nie mają nic do chleba. Wtedy pierwsza 
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kobieta odpowiada, że marmoladę otrzymała za oddane jagody i grzyby, które jej dzieci 
nazbierały w lesie. Jest jeszcze scena, w której dzieci idą z matką do punktu, w którym oddaje 
się kontyngent i po drodze spotykają kobietę, która chce kupić od nich jagody i grzyby. Dzieci 
jednak namawiają matkę, aby nie sprzedawała owoców lasu, lecz oddała je za marmoladę. 
Motyw ten pojawia się także w bajce o Jasiu i Małgosi.  
- „Szczęściarz Jan”- historia pracowitego rolnika, który spieszy się ze zbiorem polnów, bo 
„bracia w mieście czekają n a chleb” i któremu z powodu jego gorliwości sprzyja szczęście 
- „Dobra rada” – historyjka, w ktrej sąsiedzi i ksiądz radzą innej sąsiadce, aby zamiast 
sprzedawać swoje gruszki, oddała je do punktu dostaw, powołują się przy tym na 
posłuszeństwo władzy, które nakazuje religia.  
- „Dwaj koledzy” – historia 2 kolegów Fritza i Josefa. Fritz jest gorliwy i pracowity, podobnie 
jak jego rodzice. Josef leniwy, jego rodzina również. Rodzina Fritza organizujne  żniwa na czas i 
po oddaniu zbiorów w punkcie dostaw zaopatruje się w inne niezbędne towary. Rodzina 
Josefa za późno zabiera się do żniw, grad zniszczył wszystko i rodzina nie ma niczego.  
- „Jak z Szawła stał się Gaweł” – historia Sikory, który za nieoddanie kontyngentu trafił do 
więzienia, ale potem zaczął postępować zgodnie z zarządzeniami władz i był bardzo 
zadowolony z wyników tego postępowania.  
- „Jak Maria odzyskała swój skarb” – hiostoryjka Marii, której narzeczony zaczął interresować 
się inną kobietą, ponieważ Maria była zaniedbana. Ojciec Marii pojechał do punktu dostaw, 
oddał zboże i dostał pieniądze. Maria kupiła ładne ubrania i odzyskała Karla, który, jak tylko 
zobaczył ją ładnie ubraną, znów zapragnął się z nią ożenić.  
- „Dobry syn” – historyjka o dobrym synu, który chciał zrobić matce niespodziankę i 
obdarować ja pięknymi premiami. Aby jak najwcześniej oddać zbiory i nie trafić do więzienia, 
posadził wczesne ziemniaki, których w tajemnicy doglądał.  
- Kosztorysy plakatów propagandowych 
- Odezwa do ludności GG wzywająca do jak najszybszego i hojnego oddawania zbiorów, 
odezwa zawiera informację o ogłoszeniu „stanu wyjątkowego” odnośnie żniw, którego celem 
jest umożliwienie złożenia kontyngentu na czas. Odezwa ostrzega przed „żydowskim 
bolszewizmem” i zawiera napomknięcia o Katyniu.  
- Pismo dot. aktywnej współpracy Głównej Komisji Ukraińskiej w akcji kontyngentowej z 
27.07.2943 
/1942-1943/, luźne 
347 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/18 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Ernteerfassungspropagandaaktion 1943  
Akcja propagandowa w sprawie kontyngentów prowadzona wśród rolników. Teksty, 
rozdzielniki, telegramy, kalendarz, ryciny, pokwitowani 
- wykaz, ile punktów dostaje się za zdanie bydła 
- Korespondencja dot. plakatów i ulotek propagandowych, gier o żniwach, historii „Dwach 
koledzy”, „Skarb Marii”, „Dobra rada”, „Dobry syn”, „Jak z Szawła stał się Gaweł” (patrz 
1436/17), odezwy Generalnego Gubernatora odnośnie żniw, zdawania kontyngentu, odezwy 
Głównej Komisji Ukraińskiej z 11.08.1943 i  korespondencji z tym związanej, spraw 
organizacyjnych dot. drukowania materiałów propagandowych, przydziału różnych 
materiałów dla drukarni 
- Tekst wikariusza generalnego ks. dr J. Kruszyńskiego dot. żniw, pracy, Boga. Tekst wysłany z 
Lublina 6.08.1943 do Głównego Wydziału Propagandy z adnotacją, że w najbliższą niedzielę 
zostanie odczytany w kościołach w całym dystrykcie, korespondencja dot. listó pasterskich.  
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- Tekst ulotki „Prämien warten auf Dich!” (Premie czekają na ciebie!) 
- Kalendarz ścienny sierpień 1943-styczeń 1944 przedstwiający chłopa trzymającego worek, 
chłopkę z drobiem i koszem jaj, ich syna. Na górze napis: „Placówka skupu. Oczekują Cię 
premie!” Rysunki przedtswiające papierosy, naftę, wódkę, sierpy, buty, cukier, bele materiału 
na ubrania, a pod spodem, pod kalendarzem napis: „Dostaw na czas i jak najwięcej!”.W 
korespondencji dot. kalendarza informacje, że nakład kalendarza wynosi 300 000 polskich i 
ukraińskich kalendarzy.  
- Rolniku! – odezwa do rolników, tekst nagrany na płytę. Odezwa, w której za pomocą 
wznisłych argumentów (Bóg, opatrzność, jako chrześcijanin masz obowiązek karmić matki, 
dzieci i twoich braci, którzy produkują potrzebne rzeczy) władze próbują przekonać rolników, 
aby zdawali kontyngent w porę i hojnie.  
- Tekst arcybiskupa Chełma i Podlasia (tłumaczenie z ukraińskiego na niemiecki). Tekst dot. 
czasu wojny, narodu ukraińskiego, pracy rolnika, pracy w ogóle. Być może aluzje do oddania 
kontyngentu w sformułowaniu, aby Bogu oddać to, co Boże, a cesarzowi to, co cesarskie.  
Zarządzenie dot. zwalczania handlu pokątnego z 27.05.1941 
- Ulotka w języku ukraińskim i polskim: „Premie oczekują na ciebie”. Str. 1 rysunek i napis: 
„Premie oczekują na ciebie”. Str. 2 i 3: Wykaz za co dostaje się ile punktów premiowych, na 
marginesach rysunki, co można otrzymać za kontyngent (skóra, narzędzia, papierosy, wódka, 
żelazo, środki do prania) i co otrzymuje się za 100 punktów . Str. 4 Tabele z rysunkami: ile 
punktów można otrzymać za zdanie zboża, mleka, świń i jarzyn i co można kupić w zamian po 
cenach urzędowych.  Korespondencja w sprawie tej ulotki. 
- Korespondencja w sprawie antybolszewickiej i antyżydowskiej propagandy – plakaty, np. 
„Wer beherrscht die USA?” – (Kto opanował USA?) 
- Korespondencja w sprawie propagandy dot. zbiorów – plakaty, np. „Liefertag – Freudetag” 
(Dzień dostawy-dzień radości), „Mit der Stadt das Brot teilen” (Dzielić chleb z miastem) 
- Informacja o tym, że 24.09.1943 można obejrzeć wystawę „Die jüdische Weltpest” 
(Światowa zaraza żydostwa) na 1. piętrze w Sukiennicach 
- Odezwa do rolników okręgu lubelskiego w języku polskim (ulotka) i niemieckim (maszynopis) 
- Korespondencja dot. propagandy prowadzonej drogą radiową w sprawie rolnictwa i 
kontyngentów 
- Ulotka w języku polskim „Przy młócce” (maszynopis w j. niemieckim „Beim Dreschen”). 
Rolnik Stanisław odwiedza Macieja, który od rana młóci zboże. Stanisław dziwi się, dlaczego 
sąsiad tak szybko pracuje. Maciej opowiada mu o zarządzeniach władz, które zwróciły się do 
rolników jako do chreześcijan powołując się na obowiązek nakarmienia swoich braci. A że 
Maciej ma krewnych w mieście, wyobraża sobie, że jeśli wszyscy tak jak on spełnią swój 
obowiązek, wszyscy będą zadowoleni. Maciej opowiada też o punktach premiowych i 
towarach, które można otrzymać po zdaniu kontyngentu. Stanisław zadowolony odchodzi i 
dziękuje Maciejowi za pouczenie. Zamierza jak najszybciej zabrać się do pracy.  
- Ulotka w języku polskim „Wycieczka do lasu” (maszynopis w j. niemieckim „Der Ausflug in 
den Wald”) Rodzina z miasta, która wybrała się na wycieczkę do lasu zauważa, że tym razem w 
lesie jest b. dużo ludzi, inaczej niż zwykle. Rodzina z miasta rozmawia z kobietami i dziećmi. 
Okazuje się, że wieśniacy zbierają jagody, grzyby i zioła, aby oddać je na kontyngent i aby 
nakarmić ludność miejską.  
- Ulotka w języku ukraińskim „Na jarmarku” (maszynopis w języku niemieckim, ukraińskim i 
polskim). Na jarmarku stoją dziewczęta. Widzą swoją koleżankę Marysię, która ich unika. 
Wiedzą, że Marysia udaje, że ich nie widzi, ponieważ chce sprzedać mleko „na pasek”, zamiast 
zgodnie z zarządzeniem odnieść je do mleczarni. Postanawiają całą grupą iść za Marysią i ją 
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zawstydzić. Po drodze Marysia daje się przekonać. Koleżanki szczegółowo opowiadają Marysi 
o zdawaniu produktów na kontyngent. 
- Ulotka „Na hali” w języku polskim i ukraińskim (maszynopis w języku niemieckim i 
ukraińskim. Biedny góral Janicek łata kapotę. Przychodzi do niego bogaty Wawrzon i gawędzą. 
Janicek martwi się, czy będzie miał w co się ubrać na zimę. Wawrzon pociesza go i opowiada o 
akcji kontyngentowej, zgodnie z którą owczarze mogą dostać sporo materiału i ¼ wełny ze 
strzyży 
- Maszynopis ulotki „Między sąsiadkami” (j. polski, niemiecki, ukraiński). Sąsiadki gawędzą, co 
odstawią na kontyngent i co za to dostaną. Ponadto postanawiają inną sąsiadkę nawrócić na 
właściwą drogę i odwieść ją od handlu paskowego.  
- Maszynopis ulotek „ Przyjaciółki”, „Dobra rada”, „Na weselu” (j.polski, niemeicki, ukraiński) 
- Wierszyk „Przygotowane dla naszych rolników jako odpłata za dostarczone zbiory żniw” o 
rolniku, który odwiózł kontyngent, co umożliwiło mu zakup narzędzi, smarów, butów, nafty, 
cukru. Maszynopis w języku niemeickim i polskim.  
- Na karcie z bloku technicznego namalowano farbami bakłażan, kukurydzę i kalafior 
- Odezwa Generalnego Gubernatora do ludności rolniczej GG (j. polskio, niemiecki, ukraiński) z 
23.07.1943 
- Opis ukłądanki obrazkowej dot. produktów oddawanych na kontyngent i otrzymywanych 
punktów.  
- Poufne rozporządzenie Generalnego Gubernatora dot. polityki żywieniowej 
/1942-1943/, luźne 
396 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/19 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Ernteerfassungspropagandaaktion  
Akcja propagandowa w sprawie kontyngentów prowadzona wśród rolników. Plan akcji. Teksty 
broszur i plakatów, rozdzielniki 
- Zarządzenie Generalnego Gubernatora z 13.07.1944 dot. polityki żywieniowej i organizacji 
żniw (j. niemiecki) 
- Odezwa Generalnego Gubernatora z 13.07.1944 dot. obowiązku dostarczania kontyngentów 
(j. niemiecki) 
- Odezwa Generalnego Gubernatora z 23.07.1944 dot. moralnej odpowiedzialności ludności 
wiejskiej za dostarczanie żywności reszcie społeczeństwa. Wprowadzenie żniwnego stanu 
wyjątkowego, wezwanie do jeszcze większych starań. (j. niemiecki, ukraiński, polski) 
- Odezwa do rolników dot. konieczności oddawania plonów władzy, która ustali ceny 
urzędowe, aby zapobiec handlowi pokątnemu. Ustanowienie żniwnego stanu wyjątkowego, 
którego celem jest zebranie w porę kontyngentów. Wezwanie do zapewnienia ludności GG 
wystarczającej ilości żywności. Odezwa zaczyna się następująco: „Rolnicy! Żydowsko-
plutokratyczne władze Anglii i Ameryki już zdradziły i sprzedały Twój majątek bolszwizmowi. 
Katyń jest przestrogą dla wszystkich wątpiących...”. 
- Meldunek dot. odznaczenia ukraińskich rolników za to, że uprawiają swoje pola przy linii 
frontu i czasem przez to giną. Korespondencja dot. odznaczeń za postawę i odwagę. 
- Projekty polskich i ukraińskich plakatów propagandowych.  
- Teksty ulotek dot. akcji kontyngentowej, np. „Eine süße Angelegenheit. Ablieferung von 
Geflügel und Eiern” (Słodki interes. Odstawienie drobiu i jajek), „Guter Rat zur rechten Zeit 
oder die Schlauberger. Ablieferung von Kartoffeln“ (Dobra rada na czasie albo spryciarze. 
Odstawianie ziemniaków, „Die Verschwörung auf  dem Heuboden. Milch und Butter 
Ablieferung” (Spisek w stodole. Odstawianie mleka i masła), „Die seltsame Verwandlung. 
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Ablieferung von Obst und Gemüse“ (Dziwna przemiana. Odstawianie owoców i warzyw), „Das 
zerbrochene Töpfchen. Getreide – Ablieferung” (Stłuczony garnek. Odstawianie zboża)  
- Korespondencja dot. ulotki o żniwach „Erhöhte Prämien” (Wyższe premie). Projekt ulotki.  
- Korespondencja dot. plakatu propagandowego „Kontingent- Ablieferung gegen Prämien” 
(Zdawanie kontyngentu za premie) 
- Korespondencja dot. numeru specjalnego gazetki ściennej 
- Manuskrypt do filmu o żniwach pt. „Die Wette” (Zakład) 
 Korespondencja. 
/1944/, luźne 
213 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/20 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Ernteerfassungspropagandaaktion  
Akcja propagandowa w sprawie kontyngentów prowadzona wśród rolników. Sprawy ogólne. 
Teksty, korespondencja, teksty reklamowe w języku polskim i ukraińskim, /1944/, luźne 
- Korespondencja poufna dot. wódki za punkty premiowe. Notatka zawiera informację, że aby 
kupić wódkę za punkty premiowe, ludność wiejska musi zdać dużo więcej produktów, niż 
gdyby miała je sprzedać pokątnie.  
- Korespondencja dot. 4 opowiadań o oddaniu zboża, kartofli, mleka i masła, owoców i 
warzyw. 
- Korespondencja dot. plakatów, ulotek i ich druku 
- Kosztorysy akcji propagandowych 
- Korespondencja dot. akcji żniwnej 1944 
- Notatka zwierająca wykaz z ilością punktów premiowych za bydło rzeźne, mleko i masło, 
owoce i warzywa 
- Teksty reklamowe (27) dot. ujęcia zbiorów w języku polskim i ukraińskim, np. „1. 
Gospodarzu, Niemiecki miecz chroni Cię przed krwawym szałem niemieckiego bolszewizmu. 
Dopomożesz do zdeptania gada, jeżeli oddasz w terminie pełny kontyngent.” 
64 strony paginowane 

Sygn. 
1436/21 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Merkblatt zur Belehrung der Tabakbauern bei den Versammlungen der Tabakernte  
Uwagi pouczające hodowców tytoniu dot. uprawy i zbiorów tytoniu, obowiązki hodowców, 
tekst w formie pytań i odpowiedzi.  
 /brak daty/, spięte 
10 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/22 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Sprawy personalne urzędników niemieckich. Formularze, korespondencja, notatka 
- Prośby urzędników  Wydziału Propagandy i Oświecenia Publicznego Rządu GG o pozwolenie 
na wjazd do GG ich żon, 1939 
- Ankieta osobowa referenta Eduarda Franenfelda 
- Korespondencja między Wydziałem Propagandy i Gospodarki dot. zgody na zakup 
materiałów fotograficznych potrzebnych do robienia zdjęć w kennkartach, 1942 
- Korespondencja dot. zatrudnienia dr Uderstädta w Wydziale Propagandy 
- Korespondencja dot. zakończenia stosunku pracy urzędniczki Wydziału Propagandy 
Hannelore Bein. 
/1939, 1940, 1942, 1943/, luźne 
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14 stron paginowanych 
Sygn. 
1436/23 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Rola narodów germańskich na wschodzie Europy. Notatki. Tablice chronologiczne od 4000 r 
p.n.e. , /1942/, luźne 
22 strony paginowane 

Sygn. 
1436/24 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Volksdeutsche. Liczbowe zestawienia niemieckich osadników w miastach poszczególnych 
dystryktów, notatka, /1942/, luźne 
139 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/25 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy Abt. Propaganda/ Wydział 
Propagandy 
Wykazy punktów firmy „Ruch” w dystryktach Kraków i Warszawa, korespondencja między 
spółką akcyjną „Ruch”, a wydziałem propagandy, /1942/, luźne 
8 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/26 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Szkolnictwo. Wykazy liczbowe szkół różnych typów w GG. Zestawienia liczbowe uczniów, 
teksty telegramów 
- Korespondencja dot. wystawy specjalnej „Die geschichtliche Lesitung der Deutschen im 
Weichselraum” w Berlinie, Unter den Linden 17. Wystawa dot. dokonań Niemców w czasach 
przedhistorycznych , dokonań zakonów rycerskich, dokonań w budowaniu miast w sztuce. 
Wystawa zalecana dla szkół.  
- Korespondencja dot. pierwszej serii wykładów naukowych w Akademii Administracji 
(Verwaltungsakademie) w Krakowie 6-11 .07.1942  
- Statystyka – wykaz szkół w Dystrykcie Lubelskim, stan z 1.04.1942 
- Wykaz niemieckich szkół zawodowych i wyższych w Dystrykcie Krakowskim, Warszawskim, 
Radomskim, Lwowskim, stan z 1.09.1942 
- Statystyka – szkolnictwo w GG z 30.09.1942 
- Wykaz niemeickich szkół ludowych w GG 
- Wykazy: 

a. liczba niemieckich szkół ludowych i niemieckich dzieci w wieku szkolnym w 
Dystrykcie Galicja wg okręgów 

b. ukraińskie szkoły ludowe wg okręgów 
c. polskie szkoły w Dystrykcie Galicja 
d. niemieckie szkoły wyższe 
e. ukraińskie szkoły wyższe 

- Szkoły zawodowe w Dystrykcie Galicja (wg. okręgów, info dot. liczby szkół, języka 
wykładowego, liczby uczniów) 
Szkoły rolnicze w Dystrykcie Galicja 
- Wykaz publicznych szkół ludowych i prywatnych w Dystrykcie Warszawskim wg. okręgów, 
stan z 1.04.1942 
- Wykaz państwowych i publicznych szkół zawodowych w Dystrykcie Warszawskim, stan z 
1.04.1942 
- Wykaz szkół zawodowych w Dystrykcie Radomskim 
Wykaz polskich  i ukraińskich szkół ludowych w Dystrykcie Radomskim 
- Statystyka dot. publicznych i prywatnych szkół w Dystrykcie Warszawskim 
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- Państwowe i publiczne szkoły zawodowe w Warszawie 
- Liczba polskich nauczycieli w Dystrykcie Lubelskim wg okręgów z 10.06.1943 
- Zestawienie szkół wyższych w Dystrykcie Krakowskim 
- Zestawienie szkół zawodowych (nie rolniczych)w Dystrykcie Krakowskim 
- Wykaz niemieckich szkół ludowych i licealnych w Dystrykcie Radomskim 
- Zestawienie szkół zawodowych i szkół ludowych w Dystrykcie Krakowskim 
/1942-1943/ 
64 strony paginowane 

Sygn. 
1436/27 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Ferdinand Fischer. Die studetendeutsche Jugendbewegung. 
Ferdinand Fischer. Związek Młodzieżowy Niemców Sudeckich. Tekst referatu dot. rozwoju 
Związku Młodzieżowego Niemców Sudeckich do momentu przyłączenia Sudetów do Rzeszy, 
obejmuje okres od początku XX w., /1943/, spięte, 7 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/28 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Carl Cerff. Kulturpolitik im Krieg. 
Carl Cerff. Polityka kulturalna w czasie wojny. Przemowa  szefa Głównego Urzędu ds. Kultury 
w RPL?, wygłoszona w Karlsbadzie 22.07.1942 oraz  pismo poufne dot. tej przemowy.  
Wg Carla Cerffa kultura powinna być nośnikiem wyższych wartości, z niej naród powinien 
czerpać siłę do przezwyciężania trudności. Najważniejszym zadaniem, przed którym stoi 
partia, jest uczynienie narodu dojrzałym i skłonienie go do ujrzenia głębszych wartości. Należy 
stworzyć nową relację między artystą, partią i narodem. 
/1942, 1943/, spięte 
11 stron paginowanych 

Sygn. 
1436/29 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Bevölkerung 
Zaludnienie, zestawienia liczbowe mieszkańców w poszczególnych dystryktach uwzględniające 
narodowość. Korespondencja 
- liczba mieszkańców w poszczególnych okręgach lub tzw. wolnych miastach w Dystrykcie 
Lubelskim, Warszawskim, Radomskim, Lubelskim (Niemcy, Polacy, Ukraińcy, Żydzi, inne 
narodowości) 
- Liczba mieszkańców w miastach przekraczających 5000 mieszkańców w Dystryktach 
Radomskim, Lubelskim, Krakowskim, Warszawskim, w Galicji (Niemcy, Polacy, Ukraińcy, Żydzi, 
inne narodowości) 
- Sprawozdanie dot. siły roboczej GG w listopadzie 1942 
- Pośrednictwo urzędów pracy w GG wg dystryktów w listopadzie 1942 
- Pośrednictwo urzędów pracy w GG wg okręgów w listopadzie 1942 
- Pośrednictwo urzędów pracy w GG wg grup zawodowych w listopadzie 1942 
- Odbiorcy zasiłku dla bezrobotnych w GG 30.11.1942 wg dystryktów 
- Dystrykt Galicja – liczba mieszkańców wg statystyki z roku 1931, statystyka z Wydziału 
Propagandy Lwów 5.03.1943 (podział wg narodowości, wyznania, zawodu, liczba ludności 
miejskiej i wiejskiej 
- Liczba ludności w okręgach Dystryktu Galicja (podział wg narodowości) 
- Liczba nie-Niemców zatrudnionych w Administracji Leśnej 13.03.1943 
- Korespondencja dot. rozdzielników do akcji antyżydowsko-antybolszewickiej 
- Liczba zakładów gospodarki leśnej i wiejskiej wg dystryktów 
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- Liczba budynków mieszkalnych w gminach miejskich GG wg dystryktów i okręgów 
- Liczba urzędników, pracowników i robotników pracujących dla władz 
(w leśnictwie, w nauce, w Służbie Budowlanej, w policji, w Kolei Wschodniej, w Poczcie 
Niemieckiej na Wschodzie) 
- Wykaz burmistrzów i wójtów wg przynależności narodowej w GG i w poszczególnych 
dystryktach (Niemcy, Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Górale, narodowośc nieznana) 
- Liczba gospód i schronisk w GG 
- Korespondencja dot. ulotek: „Front dusz” i „Adolf Hitler mówi” 
- Wykaz zakładów przemysłowych z ponad 200 pracownikami wg dystryktów 
- Wykaz gmin położonych w okręgu Łowicz 
- Zestawienie – liczba urzędników, pracowników i robotników pracujących w nieniemieckiej 
policji 
- Rozdzielniki 
 /1942-1944/, luźne  
84 strony paginowane 

Sygn. 
1436/30 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Wydział Propagandy w Krakowie. Teksty depesz dot. podróży służbowej. Tekst propagandowy, 
/1943-1944/, spięte 

Sygn. 
1436/31 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Werbepostkarten für Junaki i SS- Ukr.- Luftwaffenhelfer. 
Propaganda w sprawie ukraińskiej pomocniczej służby lotniczej. Teksty, rozporządzenia, karty 
pocztowe, /1944/, spięte 

Sygn. 
1436/32 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Der Aufbruch der Deutsch-Balten und deren Schicksal im Dritten Reich. 
Antyradzieckie opracowanie: Wyjazd Niemców Bałtyckich, których los związany jest z III 
Rzeszą, /brak daty/, luźne 

Sygn. 
1436/33 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
„Europa, jedna wola, jeden cel”. Ulotka propagandowa zachęcająca do podjęcia pracy w III 
Rzeszy, /brak daty/, spięte 

Sygn. 
1436/34 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. Propaganda/ Wydział Propagandy 
Mapy do celów propagandowych, /brak daty/, luźne 

Sygn. 1437 
 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. IV Kultur/ Wydział IV Kultury 
Radom, Lublin, Lemberg-Berichte 
Sprawozdania finansowe z imprez kulturalnych w dystryktach: Radom, Lublin, Galicja, /1941/, 
spięte 

Sygn. 
1437/1 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. IV Kultur/ Wydział IV Kultury 
Życie kulturalne w GG, muzyka, malarstwo. Sprawozdania, notatki, pismo, /1941, 1943-1944/, 
spięte, luźne 

Sygn. 
1437/2 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. IV Kultur/ Wydział IV Kultury 
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Wystawy kulturalne, korespondencja, /1942/, luźne 
Sygn. 1438 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 

Abt. V Film/ Wydział V Kultury 
Treuhänder Lemberg 
Korespondencja w sprawie sporów między urzędami o kina we Lwowie, /1941/, spięte 

Sygn. 1439 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. V Film/ Wydział V Kultury 
Akten Trihs  
Korespondencja w sprawach administracyjnych kin, /1941/, spięte 

Sygn. 1440 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. V Film/ Wydział V Kultury 
Film und Propagandamittel Vetriebsgesellschaft m. b. H.  
Protokół kontroli finansowej Towarzystwa Zbytu Filmów i Środków Propagandowych z o.o., 
/1941/, spięte 

Sygn. 
1440/1 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Lichtspieltheater 
Zestawienia sal kinowych w GG, /1942, 1943/, luźne 

Sygn. 1441 Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Abt. VI Rundfunk 
Teksty wiadomości radiowych dla GG, /1940/ 

Sygn. 
1441/1 

Hauptabteilung Propaganda/ Główny Wydział Propagandy 
Działalność Głównego Wydziału Propagandy. Korespondencje, zestawienia (szczątkowe), 
/1940-1944/, luźne 
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