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I  DZIEJE USTROJOWE TWÓRCY ZESPOŁU ARCHIWALNEGO 

 
BIOGRAFIA TATIANY BERENSTEIN 

(1908-1997) 
 

Tatiana Berenstein urodziła się 29 listopada 1908 roku w Szczebrzeszynie w rodzinie 
żydowskiej. 
Po ukończeniu gimnazjum zdobyła na kursie nauczycielskim dla maturzystów 
kwalifikacje uprawniające ją do nauczania w szkołach powszechnych. W 1928 roku 
rozpoczęła studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego i w 
czerwcu 1932 roku otrzymała tytuł magistra filozofii w zakresie historii. Następnie 
kontynuowała studia doktoranckie na seminarium historii Europy Wschodniej. 
Tatiana Berenstein ukończyła również Studia Pedagogiczne na UW. 
Po wybuchu II wojny światowej Berenstein pracowała w charakterze nauczycielki w 
szkolnictwie prywatnym powszechnym. 
W latach 1929-1939 była członkiem Związku Zawodowego Nauczycieli Szkół 
Powszechnych i Średnich w Warszawie. 
W październiku 1939 roku Tatiana Berenstein wyjechała do Krzemieńca gdzie w 
listopadzie tego roku objęła posadę nauczycielki historii i geografii w szkole 
państwowej. Wobec zbliżającego się frontu udała się do Fergany (Uzbekistan), gdzie 
podjęła pracę w charakterze nauczycielki. Tam też w latach 1943-1946 działała w 
Związku Patriotów Polskich. 
W 1946r Berenstein wróciła do Polski i podjęła pracę w Centralnej Żydowskiej Komisji 
Historycznej w Łodzi przekształconej w Żydowski Instytut Historyczny i przeniesiony 
do Warszawy. 
W latach 1946-1952 Tatiana Berenstein należała do Związków Zawodowych 
Pracowników Instytucji Społecznych, gdzie była członkiem Zarządu Koła w Łodzi, a 
następnie przewodniczącą Rady Miejscowej w Warszawie. 15 lipca 1948 roku wstąpiła 
do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
22 lipca 1965 roku Tatiana Berenstein wyjechała do Izraela na Kongres Nauk 
Judaistycznych gdzie wygłosiła referat na temat „Aspekty gospodarcze antyżydowskiej 
polityki hitlerowskiej w Generalnej Guberni”. 
W lipcu 1969 roku Berenstein rozwiązała umowę o pracę z ŻIH, a następnie wyjechała 
do Szwecji i Danii gdzie zajmowała się pracą naukową. 
Tatiana Berenstein zmarła 27 lipca 1997 roku i została pochowana na cmentarzu 
żydowskim w Kopenhadze. 
Tatiana Berenstein napisała wiele prac dotyczących losów ludności żydowskiej w 
okresie okupacji hitlerowskiej. Wśród tych publikacji wyróżniamy następujące tytuły: 
„Faschismus”- opublikowane w języku niemieckim, „Pomoc Żydom w Polsce 1939-
1945”- wydane w językach polskim, niemieckim i francuskim; „Eksterminacja”. 
Szerg prac Tatiany Berenstein jest zawartych w biuletynach Żydowskiego Instytutu 
Historycznego np. „Dokument o ruchu oporu w Warszawie”, „Hitlerowskie 
sprawozdanie statystyczne o zagładzie Żydów w Europie”, „Akta i zeznania w drugiej 
części Archiwum podziemnego getta warszawskiego”. 
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II DZIEJE ZESPOŁU 
  

 
Spuścizna Tatiany Berenstein obejmuje materiały wytworzone przed 1965 rokiem. 
Dokumenty tworzące tę spuściznę zostały napisane w językach: polskim, niemieckim i 
jidisz. 
Niestety nie ma żadnych informacji na temat tego, w jaki sposób spuścizna Tatiany 
Berenstein została przekazana do Żydowskiego Instytutu Historycznego. 
Po wstępnej analizie dokonanej w listopadzie 2001 roku zespołowi nadano odpowiedni 
układ. 
Zbiór nie został poddany brakowaniu, w związku z czym zachował się w stanie 
kompletnym. 
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III CHARAKTERYSTYKA ARCHIWALNA ZESPOŁU 
 
1. TYTUŁ: Spuścizna archiwalna Tatiany Berenstein. 

Nie było żadnych kłopotów przy ustalaniu tytułu. 
 

2. GRANICE CHRONOLOGICZNE: 1934-1946 
 
3. GRANICE TERYTORIALNE: obszar II RP 
 
4. ROZMIAR ZESPOŁU: 0,8 mb, 121 j.a. 
 
5. PROCENTOWY STAN ZACHOWANIA AKT: 100% 
 
6. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MATERIAŁU AKTOWEGO: 

zespół tworzą poszyty, zeszyty, luźne kartki, rękopisy, maszynopisy, mapa GG 
wszyta do akt. 

 
7. FIZYCZNY STAN ZACHOWANIA AKT: 

akta tworzące zespół nie podlegały zniszczeniom fizycznym, chemicznym ani 
mechanicznym. Spuścizna jest w dobrym stanie. Akta są przechowywane w bardzo 
dobrych warunkach bowiem magazyn, w którym się znajdują spełnia wszystkie 
wymogi bezpieczeństwa. 

 
8. ZMIKROFILMOWANIE ZESPOŁU: 

 zespół nie został zmikrofilmowany. 
 
9. BRAKOWANIE AKT ZESPOŁU: 

zespół nie został poddany brakowaniu. 
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IV ZAWARTOŚĆ ZESPOŁU 
 
Archiwalia tworzące spuściznę Tatiany Berenstein składają się z notatek, wyciągów z 
dokumentów niemieckich dotyczących eksterminacji ludności żydowskiej, zarządzeń 
władz okupacyjnych. 
Materiały te, są wynikiem pracy naukowej, jaką prowadziła Tatiana Berenstein w latach 
1946-1968 w Centralnej Komisji Historycznej, a następnie w Żydowskim Instytucie 
Historycznym w Warszawie. 
 
1. Materiały z dzienników i procesów powojennych dygnitarzy hitlerowskich 
(sygnatury 1 –  10) 
 
2. Wypisy z dokumentów niemieckich dotyczące działań Gestapo i policji (sygnatury 
11 –  13) 
 
3. Materiały dotyczące zagłady skupisk żydowskich (fragmenty artykułów) (sygnatury  
14 –  29) 
 
4. Materiały dotyczące ludności żydowskiej w Dystrykcie Galicja (sygnatury  30 –   39) 
 
5. Materiały dotyczące ludności żydowskiej w Dystrykcie Lubelskim. (sygnatury  40 –  
50). 
 
6. Wyciągi z dokumentów niemieckich dotyczących sytuacji gospodarczej ludności 
żydowskiej w Generalnej Guberni. (sygnatury  51 –  63). 
 
7. Materiały do prac statystycznych dotyczących życia w gettach (sygnatury  64 –  74) 
 
8. Wyciągi z dokumentów o obozach pracy i obozach koncentracyjnych (sygnatura  75 -  
83). 
 
9. Wyciągi z prasy konspiracyjnej (sygnatura  84 –  85) 
 
10.Varia (dokumenty nie zakwalifikowane do wymienionych wyżej grup) (sygnatury  
86 –  121). 
 
W pracy umieściłyśmy również materiały biograficzne Tatiany Berenstein nie będące 
integralną częścią opracowanego przez nas zespołu archiwalnego. Zostały one 
dołączone do pracy w formie załączników. 
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V ANALIZA METOD PORZĄDKOWANIA 
 
Materiały wytworzone przez Tatianę Berenstein znajdowały się w Archiwum 
Żydowskiego Instytutu Historycznego w stanie nieuporządkowanym.  
W pracach początkowych z zakresu porządkowania usunięto części metalowe, 
spaginowano dokumenty w zespole, wyłączono oczywistą makulaturę czyli czyste 
kartki, materiały ułożono w teczkach, na które naniesiono nowe sygnatury od  1 do  
121. 
Cyfra 308 oznacza kolejny numer zespołu przechowywanego w archiwum. W 
przypadku, kiedy jednostka zawierała zbyt dużą ilość akt, dzieliłyśmy ją na dwie lub 
więcej teczek. 
Największą trudność sprawił nam wybór metody porządkowania. Niemożliwe było 
odtworzenie układu registraturalnego, ponieważ na aktach nie istnieją sygnatury 
kancelaryjne oraz nie zachował się spis zdawczo-odbiorczy.  
Ostatnim etapem prac nad zespołem Tatiany Berenstein było sporządzenie inwentarza 
książkowego i opracowanie wstępu. 
 
 
 
 
VI. BIBLIOGRAFIA 
 
1. Tatiana Berenstein - teczka personalna Archiwum Żydowskiego Instytutu 
Historycznego; Dział Kadr. 
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VII. WYKAZ SKRÓTÓW 

 
APW  Archiwum Państwowe m.st. Warszawy 
b.d.  brak daty 
GG  Generalna Gubernia 
GUS  Główny Urząd Statystyczny 
KOP  Korpus Ochrony Pogranicza 
KPP  Komunistyczna Partia Polski 
msp.  maszynopis 
rkp.  rękopis 
SD  Sicherheitsdienst 
SS  Schutzstaffeln der NSDAP 
st. bdb  stan bardzo dobry 
ŻSS   Żydowska Samopomoc Społeczna 
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B. INWENTARZ 
 
SYGN.:  1 
TYTUŁ: "Wyciąg z akt Szefa Urzędu Generalnego Gubernatorstwa Josefa Buhlera. 
Stanowisko władz okupacyjnych odnośnie Cyganów". 
 b.d., j.pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 2 
 
SYGN.:  2 
TYTUŁ: "Wyciągi z dokumentów niemieckich. Dziennik Szefa Sztabu Wojsk 
Lądowych gen. Haldera". 
b.d., j. niem., rkp., st. bdb, ss 13 

 
SYGN.:  3 
TYTUŁ: "Wyciągi z dokumentów niemieckich. Ustąpienie Dowódcy SS i Policji w 
Dystrykcie Lublin Odillo Globocnika. Akta personalne Globocnika, Hermana Hofle - 
pełnomocnika ds. przesiedlania ludności żydowskiej”. 
b.d., j. niem., rkp., st. bdb, ss 5 

 
SYGN.:  4 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z akt procesu Josefa Buhlera. Notatki i wyciągi z 
korespondencji gestapowców. Różne notatki dotyczące spraw okupacji". 
b.d., j. niem., rkp., st. bdb, ss 88 

 
SYGN.:  5 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z akt procesu Josefa Buhlera. Notatki i wyciągi z 
korespondencji gestapowców. Różne notatki dotyczące spraw okupacji". 
b.d., j. niem., rkp., st. bdb, ss 141 

 
SYGN.:  6 
TYTUŁ: "Odpisy układu między dr Hansem Frankiem a Heinrichem Himmlerem -
ministra Spraw Wewnętrznych III Rzeszy. Notatki i wyciągi z różnych dokumentów 
niemieckich". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 47 

 
SYGN.:  7 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dziennika dr Hansa Franka i procesu Josefa Buhlera. 
Notatki z Archiwum Państwowego m. st. Warszawy dotyczące okresu okupacji 
hitlerowskiej". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 203 

 
SYGN.:  8 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dziennika dr Hansa Franka i procesu Josefa Buhlera. 
Notatki z Archiwum Państwowego m. st. Warszawy dotyczące okresu okupacji 
hitlerowskiej". 
b.d.,  j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 183 

 
SYGN.:  9 
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TYTUŁ: "Wyciągi z dokumentów archiwalnych dotyczących zeznania Szefa Dystryktu 
Warszawskiego-Ludwiga Fischera, Josefa Buhlera, obrońcy dr Hansa Franka, generała 
broni SS Oswalda Pohla, Obfermana". 
b.d., j. niem., j. pol., rkp., st. bdb, ss 11 

 
SYGN:  10 
TYTUŁ: "Sprawa Lorenza Lov, kierownika administracyjnego rezydencji Hansa 
Franka w Warszawie. Wyrok z 1.XII.1941. Wyciągi z dokumentów niemieckich". 
b.d, j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 18 

 
SYGN.:  11 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z materiałów niemieckich na temat: zadania wyższych 
dowódców SS i policji (nie dotyczy GG)". 
b.d., j. niem., rkp., st. bdb, ss 1 

 
SYGN.:  12 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dokumentów hitlerowskich odnośnie policji, gestapo, SS 
i SD. Korespondencja Heinricha Himmlera z Dowódcą SS Friedrichem Krugerem”. 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 52 

 
 
SYGN.:  13 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dokumentów niemieckich dotyczących SS i policji". 
b.d., j. niem., rkp., st. bdb, ss 2 

  
SYGN.:  14 
TYTUŁ: "Hitlerowska polityka zagłady Żydów w GG". 
b.d., j. idisz, msp., st. bdb, ss 111 

 
SYGN.:  15 
TYTUŁ: "Hitlerowska polityka zagłady Żydów w GG". 
b.d, j. idisz, msp., st. bdb, ss 111 

 
SYGN.:  16 
TYTUŁ: "Hitlerowska polityka zagłady Żydów w GG". 
b.d., j. idisz, msp., st. bdb, ss 59 

 
SYGN.:  17 
TYTUŁ: "Hitlerowska polityka zagłady Żydów w GG". 
b.d, j. idisz, msp., st. bdb, ss 78 

  
SYGN.:  18 
TYTUŁ: "Zestawienie: Żydzi wymordowani przez Niemców w czasie 22.VI.1941-
28.II.1942. Notatki z Bochni z inspekcyjnej mgr Sterna Natana z Prezydium ŻSS i dr 
Lovenherza przewodniczącego KOP". 
b.d., j. pol., j. idisz, j. niem., msp., st. bdb, ss 37 

 
SYGN.:  19 
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TYTUŁ: "Notatki i materiały dotyczące zagadnień żydowskich jeńców wojennych. 
Niszczenie Żydów podczas okupacji". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 94 
SYGN.:  20 
TYTUŁ: "Zapis przestępców wojennych. Wyciągi z relacji dotyczących obozów 
zagłady w Janowie; i inne notatki dotyczące okresu okupacji". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 117 

 
SYGN.:  21 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dziennika dr Hansa Franka o pracy przymusowej i 
likwidacji Żydów podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce". 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 169 

 
SYGN.:  22 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dziennika dr Hansa Franka o pracy przymusowej i 
likwidacji Żydów podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce". 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 173 

 
SYGN.:  23 
TYTUŁ: "Opracowania, plan eksterminacji Polaków i Żydów. Dokumenty o 
konferencji w Urzędzie Policji Bezpieczeństwa z 21.IX.1939". 
b.d., j. pol., j. niem., msp., st. bdb, ss 14 

 
SYGN.:  24 
TYTUŁ: "Opracowanie: zagłada Żydów w Dystrykcie Warszawskim". 
b.d., j. idisz, msp., st. bdb, ss 146 
 
SYGN.:  25 
TYTUŁ: "Opracowanie: zagłada Żydów w Dystrykcie Warszawskim". 
b.d., j. idisz, msp., st. bdb, ss 112 

 
SYGN.:  26 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dokumentów archiwalnych dotyczących wymordowania 
42000 Żydów w 1943 roku. Egzekucji dokonał oddział z Oświęcimia". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 4 

 
SYGN.:  27 
TYTUŁ: " Notatki dotyczące oporu i zagłady Żydów podczas okupacji hitlerowskiej". 
b.d., j. pol., j. idisz., rkp., druk, st.bdb, ss 104 
SYGN.:  28 
TYTUŁ: " Notatki dotyczące oporu i zagłady Żydów podczas okupacji hitlerowskiej". 
b.d., j. pol., j. idisz., rkp., druk, st.bdb, ss 156 

 
SYGN.:  29 
TYTUŁ: "Spis miejsc straceń żydowskiej ludności w okresie hitlerowskiej okupacji. 
Spis obozów na terenie Niemiec". 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 58 
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SYGN.:  30 
TYTUŁ: "Dystrykt Galicja. Notatki i zapiski dotyczące okupacji hitlerowskiej na 
terenie D.G.". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 29 
 
SYGN.:  31 
TYTUŁ: "Mapa GG i Dystryktu Galicja". 
b.d., j. niem., st. bdb, ss 2 

 
SYGN.:  32 
TYTUŁ: "Partyzantka na terenie D.G.". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 21 
 
SYGN.:  33 
TYTUŁ: "Rewizja jako forma grabieży mienia żydowskiego podczas okupacji 
hitlerowskiej. Notatki z relacji dokumentów niemieckich". 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 12 

 
SYGN.:  34 
TYTUŁ: "Dystrykt Galicja. Własność rolna Żydów podczas okupacji hitlerowskiej. 
Notatki z relacji dokumentów archiwalnych”.  
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 8 

 
 
SYGN.:  35 
TYTUŁ: "Sytuacja Żydów miast i miasteczek D.G. podczas okupacji hitlerowskiej. 
Wyciągi z dokumentów archiwalnych". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 21 
 
SYGN.:  36 
TYTUŁ: "Grabież złota, srebra i innych kosztowności Żydów przez hitlerowców. 
Notatki i wyciągi z dokumentów hitlerowskich". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 95 

 
SYGN.:  37 
TYTUŁ: "Kontrybucja jako forma grabieży mienia żydowskiego przez hitlerowców". 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 63 
 
SYGN.:  38 
TYTUŁ: "Sytuacja materialna i żywnościowa ludności żydowskiej w latach 1941-1942. 
Notatki z dokumentów archiwalnych". 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 75 

 
SYGN.:  39 
TYTUŁ: "Eliminacja Żydów z życia gospodarczego. Notatki z dokumentów 
niemieckich". 
b.d., j. niem., j. pol., rkp., st. bdb, ss 39 
SYGN.:  40 



 

 

 

11 

TYTUŁ: "Dystrykt Lublin. Notatki i wyciągi z dokumentów niemieckich. Przesiedlenia 
bez wiedzy władz niemieckich. Zakaz Josefa Buhlera przeprowadzania przesiedleń". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 10 

 
SYGN.:  41 
TYTUŁ: "Opracowanie dotyczące eksterminacji ludności żydowskiej na 
Lubelszczyźnie". 
b.d., j. pol., msp., st. bdb, ss 58 

 
 
SYGN.:  42 
TYTUŁ: "Notatki dotyczące Rady Żydów w Lublinie odnośnie przesiedlenia 1200 
Żydów do łagrów w miejscowości Nisko". 
b.d., j. niem., rkp., st. bdb, ss 1 

 
SYGN.:  43 
TYTUŁ: "Dystrykt Lublin. Notatki i wyciągi z dokumentów niemieckich odnośnie 
budowy Majdanka". 
b.d, j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 11 

 
SYGN.:  44 
TYTUŁ: "Domeny państwowe dr Hansa Franka dotyczące dzielnicy SS w Lublinie. 
Wyciągi z dokumentów niemieckich". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 11 
 
SYGN.:  45 
TYTUŁ: "Dystrykt Lublin. Notatki i wyciągi z dokumentów niemieckich odnośnie 
osiedlenia Niemców w Lublinie i Zamościu". 
b.d, j. niem., rkp., st. bdb, ss 4 

 
SYGN.:  46 
TYTUŁ: "Notatki z okresu okupacji dotyczące głównie Dystryktu Lublin". 
b.d., j. pol.,rkp., st. bdb, ss 146 

 
SYGN.:  47 
TYTUŁ: "Martyrologia. Opór i zagłada ludności żydowskiej w Dystrykcie Lublin". 
b.d., j. idisz, msp., st. bdb, ss 138 

 
SYGN.:  48 
TYTUŁ: "Martyrologia. Opór i zagłada ludności żydowskiej w Dystrykcie Lublin". 
b.d., j. idisz, msp., st. bdb, ss 138 

 
 
 
SYGN.:  49 
TYTUŁ: "Obozy pracy w latach 1940-1941. Notatki i wyciągi z dokumentów 
archiwalnych odnośnie Żydów podczas okupacji hitlerowskiej". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 188 
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SYGN.:  50 
TYTUŁ: „Obozy pracy w latach 1940-1941. Notatki i wyciągi z dokumentów 
archiwalnych odnośnie Żydów podczas okupacji hitlerowskiej”. 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 115 

 
SYGN.:  51 
TYTUŁ: „Wyciągi z dokumentów Rudolfa Hessa zastępcy führera z dnia 20.XI.1939 
roku”. 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 1 

 
SYGN.:  52 
TYTUŁ: "Opracowanie. Ogólne zarysy polityki hitlerowskiej zagłady Żydów w GG". 
b.d., j. idisz, msp., st. bdb, ss 56 

 
SYGN.:  53 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z prac prof. Czesława Madajczyka, Artura Eisenbacha i 
inne problemy dyskusyjne dotyczące kwestii spornych między dygnitarzami 
hitlerowskimi odnośnie GG". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 10 

 
SYGN.:  54 
TYTUŁ: "Opracowanie o Handlowym Towarzystwie Włókienniczym w GG". 
b.d., j. pol., msp., st. bdb, ss 51 

 
SYGN.:  55 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi dotyczące spraw gospodarczych Żydów na terenach GG". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 184 

 
SYGN.:  56 
TYTUŁ: "Wciągi z dziennika dr Hansa Franka dotyczących kwestii administracyjno-
personalnych GG". 
b.d., j. po., j. niem., rkp., st. bdb, ss 47 

 
SYGN.:  57 
TYTUŁ: "Tezy do referatu o stanie Wermachtu na terenie GG. Notatki z dokumentów 
niemieckich". 
b.d., j. niem., rkp., st. bdb, ss 19 

 
SYGN.:  58 
TYTUŁ: "Notatki z dokumentów niemieckich. Stanowisko Josefa Buhlera w stosunku 
do GG". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 6 

 
SYGN.:  59 
TYTUŁ: "Rozporządzenie władz niemieckich odnośnie GG. Notatki i wyciągi z 
dokumentów hitlerowskich". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 56 
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SYGN.:  60 
TYTUŁ: "Notatki dotyczące przesiedlenia i pracy Żydów w GG". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 32 

 
SYGN.:  61 
TYTUŁ: "Notatki dotyczące wstrzymania wysiedlania Żydów do GG". 
b.d.,j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 5 
SYGN.:  62 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dokumentów niemieckich i pamiętników odnośnie 
zarządzania ludnością w GG". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 48 

 
SYGN.:  63 
TYTUŁ: "Kto ma prawo mieszać się do spraw GG. Notatki i wyciągi z dokumentów 
niemieckich". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 4 

 
SYGN.:  64 
TYTUŁ: "Notatki z dziennika Ludwika Landaua odnośnie konstytucji w gettach i 
szykan w stosunku do Żydów". 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 6 

 
SYGN.:  65 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z akt Josefa Buhlera dotyczące spraw getta oraz 
sprawozdania starosty Opatowa, Łowicza o sytuacji na danym terenie". 
b.d., j. niem., rkp., st. bdb, ss 12 

 
SYGN.: 66 
TYTUŁ: "Zakazy i nakazy Niemców, regulujące życie Żydów w gettach. Notatki i 
wyciągi z dokumentów niemieckich". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb 

 
SYGN.:  67 
TYTUŁ: "Notatki z okresu okupacji hitlerowskiej dotyczące kwestii gospodarczych 
gett: podatki, budżety, projekty i inne". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 155 

 
SYGN.: 68 
TYTUŁ: "Notatki z okresu okupacji hitlerowskiej dotyczące kwestii gospodarczych 
gett: podatki, budżety, projekty i inne". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 132 

 
SYGN.:  69 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi dotyczące gospodarki w getcie warszawskim". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 177 

 
SYGN.:  70 
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TYTUŁ: "Praca dla GUS. Komisja do spraw rozpatrzenia materiałów statystycznych z 
okresu okupacji hitlerowskiej. Materiały statystyczne demografii ludności żydowskiej w 
latach 1939-1940 w gettach warszawskim i łódzkim". 
b.d., j. pol., rkp., msp., st. bdb, ss 96 

 
SYGN.:  71 
TYTUŁ: "Praca dla GUS. Komisja do spraw rozpatrzenia materiałów statystycznych z 
okresu okupacji hitlerowskiej. Materiały statystyczne demografii ludności żydowskiej w 
latach 1939-1940 w gettach warszawskim i łódzkim". 
b.d., j. pol., rkp., msp., st. bdb, ss 65 
 
SYGN.:  72 
TYTUŁ: "Notatki z dokumentów niemieckich dotyczących getta warszawskiego". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 5 

 
SYGN.:  73 
TYTUŁ: "Notatki dotyczące terroru w getcie warszawskim". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 5 
 
SYGN.:  74 
TYTUŁ: "Notatki i zapiski dotyczące Judenratów. Życiorys gestapowca Heinza 
Anerswalda". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 121 
 
SYGN.:  75 
TYTUŁ: "Zapiski i wyciągi z dokumentów niemieckich dotyczących przesiedleń 
Żydów i Polaków. Zatrudnienie i obozy pracy". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 110 
 
SYGN.:  76 
TYTUŁ: "Zapiski i wyciągi z dokumentów niemieckich dotyczących przesiedleń 
Żydów i Polaków. Zatrudnienie i obozy pracy". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 102 

 
SYGN.:  77 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z akt niemieckich odnośnie wydatków na obozy". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 4 

 
 
SYGN.:  78 
TYTUŁ: "Przypisy i objaśnienia do publikacji P.T. Pamiętniki i wspomnienia 
więźniów Majdanka". 
b.d., j. pol., msp., st. bdb, ss 10 

 
SYGN.:  79 
TYTUŁ: "Opracowanie: przymusowa praca w obozach Dystryktu Warszawskiego". 
b.d., j. idisz, msp., st. bdb, ss 134 
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SYGN.:  80 
TYTUŁ: "Notatki o obozach pracy w Dystrykcie Warszawskim i innych miastach tego 
Dystryktu". 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss  88 

 
SYGN.:  81 
TYTUŁ: "Notatki o obozach pracy w Dystrykcie Warszawskim i innych miastach tego 
Dystryktu". 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 78 

 
SYGN.:  82 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dokumentów archiwalnych dotyczące obozów pracy 
przymusowej podczas okupacji hitlerowskiej". 
j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 121 

 
SYGN.:  83 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dokumentów archiwalnych dotyczące obozów pracy 
przymusowej podczas okupacji hitlerowskiej". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 89 

 
SYGN.:  84 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z prasy podziemnej z lat 1940-1942". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., msp., st. bdb, ss 128 

 
 
SYGN.:  85 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z prasy podziemnej z lat 1940-1942". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., msp., st. bdb, ss 132 

 
SYGN.:  86 
TYTUŁ: "Notatki i zapiski, kartki luźne, materiały robocze, zeszyt". 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 130 

 
SYGN.:  87 
TYTUŁ: "Notatki i zapiski, kartki luźne, materiały robocze, zeszyt". 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 140 

 
SYGN.:  88 
TYTUŁ: "Notatki i zapiski, kartki luźne, materiały robocze, zeszyt". 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 134 
 
SYGN.:  89 
TYTUŁ: "Notatki i zapiski, kartki luźne, materiały robocze, zeszyt". 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 86 

 
SYGN.:  90 
TYTUŁ: "Wyciągi z dokumentów hitlerowskich dotyczących nieruchomości Żydów". 
b.d, j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 27 
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SYGN.:  91 
TYTUŁ: "Opracowania i wyciągi z prasy o zbrodniach reakcyjnych elementów 
emigracji londyńskiej i podziemia wobec Żydów". 
b.d., j. pol., msp., st. bdb, ss 50 

 
SYGN.:  92 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dokumentów narad wyborczych władz hitlerowskich 
dotyczących kwestii żydowskiej". 
b.d., j. niem., rkp., st. bdb, ss 15 
 
SYGN.:  93 
TYTUŁ: "Notatki dotyczące Żydów obcokrajowców. Wyciągi z dokumentów 
hitlerowskich". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 4 

 
SYGN.:  94 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dokumentów niemieckich dotyczące byłego szefa 
zarządu w Krakowie Ernsta Zornera". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 5 
 
SYGN.:  95 
TYTUŁ: "Stosunki między policją a administracją na terenach radzieckich 
okupowanych przez hitlerowców. Notatki i wyciągi z dzienników hitlerowskich". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 4 

 
SYGN.:  96 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dokumentów niemieckich odnośnie nadużycia władzy i 
finansów dla osobistego wzbogacenia się dygnitarzy hitlerowskich". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 21 

 
SYGN.:  97 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dokumentów hitlerowskich: "Das politische tagebuch"-
Alfred Rosenberg, minister okupowanych terenów wschodnich. Dotyczy kwestii 
rezerwatu". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 6 
 
SYGN.:  98 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dokumentów Gestapo dotyczących ruchu oporu w 
Łodzi", 
b.d.,j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 55 

 
SYGN.:  99  
TYTUŁ: "Postanowienie wykonawcze do raportu z dnia 28.X.1939 po ustanowieniu 
Rad Żydowskich". 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 2 
 
SYGN.:  100 
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TYTUŁ: "Notatki i zapiski dotyczące okresu okupacji hitlerowskiej Dystrykcie 
Warszawskim". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 103 

 
SYGN.:  101 
TYTUŁ: "Aprowizacja ludności żydowskiej w latach 1941-1942. Notatki i wyciągi z 
dokumentów archiwalnych". 
b.d., j. pol., j. niem., msp., st. bdb, ss 171 

 
SYGN.:  102 
TYTUŁ: "Wyciągi i zapiski dotyczące handlu detalicznego kupców niemieckich". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 142 

 
SYGN.:  103 
TYTUŁ: "Wyciągi i zapiski dotyczące handlu detalicznego kupców niemieckich". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 123 

 
SYGN.:  104 
TYTUŁ: "Ukształtowanie cen artykułów żywnościowych w okresie okupacji 
hitlerowskiej. Wyciągi z materiałów archiwalnych". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 77 

 
SYGN.:  105 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi dotyczące źródeł zarobkowych Żydów". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, 5 

 
SYGN.:  106 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dokumentów Zarządu Komisarycznego. Akta 
przedsiębiorstw W. Goring-Werke, Ost Energia A.G. na terenie okupowanej Polski". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 87 

 
 
SYGN.:  107 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dokumentów Zarządu Komisarycznego. Akta 
przedsiębiorstw W. Goring-Werke, Ost Energia A.G. na terenie okupowanej Polski". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 62 

 
SYGN.:  108 
TYTUŁ: "Notatki, zapiski, wyciągi z dokumentów niemieckich odnośnie Żydów na 
terenach okupowanej Polski". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 139 
 
SYGN.:  109 
TYTUŁ: "Notatki, zapiski, wyciągi z dokumentów niemieckich odnośnie Żydów na 
terenach okupowanej Polski". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 152 

 
SYGN.:  110 
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TYTUŁ: "Notatki i wyciągi z dokumentów hitlerowskich na temat: zadania komisarza 
Rzeszy dla spraw niemieckich w okupowanej Polsce". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 10 
 
SYGN.:  111 
TYTUŁ: "MZS III Rzeszy. Notatki z dokumentów niemieckich dotyczących 
rozwiązania kwestii żydowskiej w Niemczech i Europie". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 7 

 
SYGN.:  112 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi dotyczące banków żydowskich". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 6 

 
SYGN.:  113 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi dotyczące grabieży mienia żydowskiego w Warszawie i 
poza Warszawą". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 75 
 
SYGN.:  114 
TYTUŁ: "Notatki i wyciągi dotyczące grabieży mienia żydowskiego w Warszawie i 
poza Warszawą". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 76 

 
SYGN.:  115 
TYTUŁ: "Notatki dotyczące uchodźstwa Żydów do Związku Radzieckiego w 1939 
roku". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., st. bdb, ss 3 

 
SYGN.:  116 
TYTUŁ: "Notatki dotyczące przedwojennego Ruchu Rewolucyjnego w Polsce". 
b.d., j. pol., msp., st. bdb, ss 55 

 
SYGN.: 117 
TYTUŁ: "Pomoc Polaków ludności żydowskiej podczas okupacji hitlerowskiej". 
b.d., j. pol., rkp., st. bdb, ss 7 

 
SYGN.:  118 
TYTUŁ: "Dokumenty i notatki o antysemityzmie". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., msp., st. bdb, ss 67 
 
SYGN.:  119 
TYTUŁ: "Dokumenty i notatki o antysemityzmie". 
b.d., j. pol., j. niem., rkp., msp., st. bdb, ss 100 

 
SYGN.:  120 
TYTUŁ: "Rękopisy redakcyjne do wydawnictw "Bleter for Geszichte" ". 
b.d., j. pol., rkp., msp., st. bdb, ss 53 
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SYGN.:  121 
TYTUŁ: "Rękopisy redakcyjne do wydawnictw "Bleter for Gesichte" ". 
b.d., j. pol., rkp., msp., st. bdb, ss 37 
 
 C. MATERIAŁY OBCE 
 ARTYKUŁY PRASOWE 

 
1.  „Tylna straż Wermachtu” 
Źródło: Polska zbrojna 
28.I.1947, druk, j. pol., 1k. 

2. „U nas wciąż rytualnie” 
Źródło: Dziennik Polski 
1.VII.1945, druk, j. pol., 1k. 

3. „W Sobiborze” 
Źródło: Polska zbrojna 
16.X.1946, druk, j. pol., 1k. 

4. „Błędy w makabrycznym rachunku” 
Źródło: Robotnik 
22.X.1946, druk, j. pol., 1k. 

5. „Plan wymordowania ocalałych Żydów polskich przez agentury II korpusu” 
Źródło: Polska zbrojna 
10.X.1946, druk, j. pol., 1k. 

6. „Ukraińscy i żydowscy faszyści – sojusznicy reakcji emigracyjnej” 
Źródło: Głos ludu 
23.XI.1946, druk, j.pol., 1k. 

7. „Zdrajcy i kolaboracjoniści skazani przez sądy francuskie” 
Źródło: Głos ludu 
25.XI.1946, druk, j. pol, 1k. 

8. „Kto wie o Szapsie Rotholcu?” 
Źródło: Głos ludu 
30.X.1946, druk, j. pol., 1k. 

9. „Gehenna getta warszawskiego na rozprawie „króla boksu”. 
Szapsjo Rotholc w ogniu krzyżowych pytań” 
Żródło: Wieczór Warszawy 
25.XI.1946, druk, j. pol., 1k. 

10.  „Tą samą ręką” 
Źródło: Głos ludu 
18.X.1946, druk,j. pol., 1k. 

11.”Nowe władze Ligi do walki z rasizmem” 
        Źródło: Kurier rodzinny 
        30.XI.1946, druk, j. pol., 1k. 
12.”Porwanie” dziecka w Otwocku wytworem chorobliwej psychozy” 
       Źródło: Robotnik 
       5.XII.1946, druk, j. pol., 1k. 
13. „Oto sylwetki bandytów” 
       Źródło: Rzeczypospolita 
       17.X.1946, druk, j. pol., 1k. 
14. „Będzie odpowiadał przed sądem za szerzenie kłamliwych 



 

 

 

20 

        wersji” 
Źródło: Trybuna Dolnośląska 
21.XII.1946, druk, j. pol., 1k. 
 

D. INDEKS OSOBOWY 
 
Anerswald Heinz sygn.: 74 
Buhler Josef sygn.: 1, 7, 8, 9 , 40, 58 
Eisenbach Artur sygn.: 53 
Frank Hans sygn.: 6, 7, 8, 9, 21, 22, 44,56, 
Fischer Ludwig sygn.: 9 
Globocnik Odillo sygn.: 3 
Halder sygn.: 2 
Hess Rudolf sygn.: 51 
Himmler Heinrich sygn.: 6, 12 
Hofle Herman sygn.: 3 
Kruger Fridrich sygn.: 12 
Landau Ludwik sygn.: 64 
Lov Lorenz sygn.: 10 
Lovenherz sygn.: 18 
Madajczyk Czesław sygn.: 53 
Obferman sygn.: 9 
Pohl Oswald sygn.: 9 
Rosenberg Alfred sygn.: 97 
Stern Natan sygn.: 18 
Zorner Ernst sygn.: 94 
 
 
 
 
 
 
 
E. INDEKS GEOGRAFICZNY 
 
Bochnia sygn.: 18 
Janów sygn.: 20 
Kraków sygn.: 94 
Lublin sygn.: 42, 44, 45 
Łowicz sygn.: 65 
Łódź sygn.: 98 
Majdanek sygn.: 43 
Nisko sygn.: 42 
Opatów sygn.: 65 
Oświęcim sygn.: 26 
Warszawa sygn.: 113, 114 
Zamość sygn.: 45 
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F. KONKORDANCJA 

 
 
NOWA SYGNATURA            DAWNA SYGNATURA 

 
1                                                                       9 
2                                                                     23 
3                                                                     26 
4                                                                     32 
5                                                                     32 
6                                                                     28 
7                                                                     33 
8                                                                     33 
9                                                                     34 
10                                                                   35 
11                                                                   15 
12                                                                   30 
13                                                                   37 
14                                                                   60 
15                                                                   60 
16                                                                   60 
17                                                                   60 
18                                                                   63 
19                                                                   19 
20                                                                   58 
21                                                                   59 
22                                                                   59 
23                                                                   31 

  24                                                                   65 
25                                                                   65 
26                                                                   62 
27                                                                   57 
28                                                                   57 
29                                                                   56 
30                                                                   80 
31                                                                   89 
32                                                                   88 
33                                                                   87 
34                                                                   86 
35                                                                   85 
36                                                                   84 
37                                                                   83 
38                                                                   82 
39                                                                   81 
40                                                                   11 
41                                                                   71 
42                                                                   72 
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43                                                                   73 
44                                                                   74 
45                                                                   75 
46                                                                   77 
47                                                                   78 
48                                                                   78 
49                                                                   79  
50                                                                   79 
51                                                                   68 
52                                                                   64 
53                                                                   52 
54                                                                   49 
55                                                                   45 
56                                                                   20 
57                                                                   36 
58                                                                   21 
59                                                                   19 
60                                                                   18 
61                                                                   17 
62                                                                   14 
63                                                                   12 
64                                                                   24 
65                                                                     4 
66                                                                     7 
67                                                                   41 
68                                                                   41 
69                                                                   46 
70                                                                   50 
71                                                                   50 
72                                                                   66 
73                                                                   67 
74                                                                   42 
75                                                                     6 
76                                                                     6 
77                                                                   16 
78                                                                   76 
79                                                                   55 
80                                                                   54 
81                                                                   54 
82                                                                   53 
83                                                                   53 
84                                                                   97 
85                                                                   97 
86                                                                   98 
87                                                                   98 
88                                                                   98 
89                                                                   98 
90                                                                   48 
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91                                                                   91 
92                                                                     1 
93                                                                     5 
94                                                                   25 
95                                                                   27 
96                                                                   29 
97                                                                     3 
98                                                                   90 
99                                                                   22 
100                                                                 70 
101                                                                 38 
102                                                                 40 
103                                                                 40 
104                                                                 47 
105                                                                 43 
106                                                                 39 
107                                                                 39 
108                                                                   8 
109                                                                   8 
110                                                                   2 
111                                                                 13 
112                                                                 44 
113                                                                 69 
114                                                                 69 
115                                                                 92 
116                                                                 93 
117                                                                 94 
118                                                                 95 
119                                                                 95 
120                                                                 96 
121                                                                 96 


