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Acquisition information: Received  from the Uniwersytet Jagielloński (Jagiellonian University), 
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Division in Sep. 2012. This archive consists of documentation whose reproduction and/or acquisition 
was made possible with funding from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany. 

 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see the Archives 
catalog at collections.ushmm.org for further information. 
 
Custodial History 
 
Existence and Location of Originals:  The original records are held by the Uniwersytet Jagielloński. 
Biblioteka Jagiellońska al. Mickiewicza 22, Kraków, Poland 30‐059.  Tel. 011 48 12 633 09 03.  More 
information about this repository can be found at www.bj.uj.edu.pl.  
 
Processing History: Aleksandra Borecka 
 
Related Materials 
 
Weichert, Michal. Jidisze alejnhilf 1939‐1945. Tel Aviv: Menorah, 1962. 
Rubin, Arnon. Facts and Fictions about Rescue of the Polish Jewry during the Holocaust. Tel Aviv: Tel 
Aviv University Press, 2003. 
 
Scope and content of collection 
 
This collection contains unpublished studies by Michała Weichert, the Chairman of the Żydowska 
Samopomoc Społeczna, ŻSS (Jewish Social Self‐Help) in the Generalne Gubernatorstwo 
(Generalgouvernement) during the war, biographical documents, as well as other documents from 
the Head Office of the Żydowska Samopomoc Społeczna in Kraków. These records refer to many 
Jewish communities on the territory of the Generalne Gubernatorstwo. Also included are newspaper 
clippings, studies by Wincenty Stypuła about the history of Jews in Kraków, and by Zygmunt 
Felczyński about the Jewish hospital in Przemyśl, and an account of the extermination of the Jews of 
Tenczynek. 
 
System of arrangement 
 
The system of arrangement of the source repository has been preserved in the digital images. 
Arranged thematically. 
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XVI Opieka nad Dzieckiem i Sierotą
XVII Działalność na wpół legalna i konspiracyjna  
autor planował rozdział XVIII pt. Działacze ŻSS ale chyba zrezygnował bo wykreślił go  
ze spisu treści 
 
[teczka,  akta  luzem,  niepaginowane  –  numerowane  przez  autora,  429  karty,  stan  zachowania  dobry, 
maszynopis  na  papierze  kalkowym  z  odręcznymi  dopiskami  i  poprawkami, w  jęz.  polskim,    czytelne w 
stopniu dobrym] 

 
Przyb. 
196/57 

 
Polityka eksterminacyjna okupanta hitlerowskiego wobec ludności żydowskiej w tzw. GG 
 
Praca Michała Weicherta pt. Polityka eksterminacyjna okupanta hitlerowskiego wobec ludności żydowskiej 
w tzw. generalnym gubernatorstwie 
 
Opracowanie o  charakterze naukowym, opatrzone aparatem naukowym w postaci  licznych przypisów  i 
tablicy skrótów.  Jest  to 2 część z wyżej  i niżej omówionych  jednostek pracy, którą zapewne podzielono 
pomiędzy 3 teczki. 
 
[teczka, akta luzem, niepaginowane, 354 karty, stan zachowania dobry, maszynopis na papierze kalkowym 
z odręcznymi dopiskami i poprawkami, w jęz. polskim, czytelne w stopniu dobrym] 

 
Przyb. 
197/57 

 
Eksterminacja gospodarcza ludności żydowskiej 
 
Praca Michała Weicherta  pt.  Eksterminacja  gospodarcza  ludności  „żydowskiej”  Rzeszy  w  świetle  tzw. 
ustawodawstwa hitlerowskiego 
Opracowanie  o  charakterze  naukowym,  opatrzone  aparatem  naukowym w  postaci  licznych  przypisów. 
Jest to 3 część z wcześniej omówionych jednostek pracy, którą podzielono pomiędzy 3 teczki. 
 
[teczka, akta luzem – spięte spinaczem, niepaginowane, 73 karty, stan zachowania dobry, maszynopis na 
papierze kalkowym z odręcznymi dopiskami i poprawkami, w jęz. polskim,  czytelne w stopniu dobrym] 

 
Przyb. 
34/97 

 
Materiały biograficzne Michała Weicherta 
 
Teczka zawiera różnego rodzaju materiały odnoszące się do przebiegu kariery i działalności MW zarówno z 
okresu przed wojną, w czasie jej trwania i po niej. 
Zawiera min.: 
‐ dowód wpłaty składki członkowskiej Stowarzyszenia Domu Sierot  Żydowskich w Krakowie  (ul.  J. Dietla 
64) przez MW.z dnia 18 sierpnia 1942 r. 
‐  odpisy  Aussweisów  rodziny  MW  –  żony  Frymety,  córki  Ruth‐Ellen,  syna  Józefa,  samego  MW 
zwalniających z noszenia opaski i uprawniających do poruszania się swobodnie po mieście z 14 maja 1943 
r. 
‐ zaświadczenie o zameldowaniu MW po wojnie w Krakowie 
‐ informacja autorstwa MW pt. moja działalność przed wojną 
‐  informacja  o  działalności  Dr  Michała  Weicherta  w  Jaworzyńskim  Przemysłowym  Zjednoczeniu 
Budowlanym wystawiona przez jego szefa Józefa Hofstaetera 6 marca 1955 r. 
‐ informacja autorstwa MW pt. Daremne zabiegi o pracę w teatrze lub wydawnictwie dnia 18 marca 1955 
‐ list do obrońców nt. materiałów do obrony jak w Przyb 31/97  
‐  pismo  MW  (nie  wiadomo  do  kogo  adresowane)  wskazujące  na  ostracyzm  wobec  jego  osoby  od 
zakończenia wojny itp. wyłuszcza i streszcza swoją pracę przed, w czasie i po wojnie – datowane wrzesień 
1955 
‐ opinie różnych osób zaczerpnięte z korespondencji, prasy  i publikacji o MW. ale głównie w odniesieniu 
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do jego aktywności przedwojennej
 
[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  ok.  43  kart,  stan  zachowania  dobry, 
maszynopisy w jęz. polskim czytelne w stopniu dobrym] 

 
Przyb. 
35/97 

 
Papiery Michała Weicherta: notatki personalne i organizacyjne, zaświadczenia z działalności ŻSS w 
Krakowie  
 
Różnego rodzaju odpisy dokumentacji związanej z personelem ŻSS, głownie jej prezydium. 
Zawiera m.in.:  
‐ niemieckie wypisy dot. osób zatrudnionych w aptece jako lekarze ŻSS, min. Artur Bieberstein, Chaja Laja 
Anisfeld i inni 
‐ odpis propozycji osób do prezydium ŻSS w Sandomierzu (proponuje Dr Rozenberg z JOINTU) 
‐  niemieckojęzyczne  życiorysy  personelu  ŻSS:  Jakob  Sternberg,  Perlman  Jakob,  dr  Henryk  Lowenherz, 
Naftali Schussler 
‐  karty  z  podpisami  pracowników  ŻSS  i  ich  adresami  w  Krakowie:  dr  Aleksander  Bieberstein,  Naftali 
Birnhak, Mojżesz Glaser, Bernard Leinkram, dr Henryk Lowenherz, Jakób Perlman, inż. Maksymilian Rath, 
Rachela Mehlerowa, Naftali Schussler, Jakób Sternberg, Dr Juda Zimmerman, dr Alfred Kraus,  
‐ pismo z  informacja dot. proponowanego 20 sierpnia 1940  r. składu Komitetu Opiekuńczego  ŻSS  i rady 
Przybocznej w Rzeszowie  i kto wg odpisu protokołu z 15 października został zatwierdzony przez Starostę 
Rzeszowskiego 
‐  lista Prezydium ŻSS  (brak daty)  i  ilość osób  (nieopisane – czy  to osoby zatrudniane czy np. członkowie 
rodziny???) 
‐ oryg. pismo na firmowym papierze ŻSS z 7 października 1940 r. do Judenratu w Krakowie dot. powołania 
Komitetu Opiekuńczego Miejskiego  i Powiatowego  ŻSS – propozycje osób. Na odwrocie odręczny odpis 
Judenratu z żądaniem podania miejsc i dat urodzin [jęz. niemiecki] 
‐ personalne dokumenty (życiorysy, opinie, itp.) dot. personelu ŻSS w Krakowie jw. [jęz. niemiecki i polski] 
‐  zaświadczenia  (odpisy  i  oryginały  )  dla  członków  Prezydium  ŻSS  i  personelu  terenowego  ŻSS  np.  na 
podróż koleją, swobodne poruszanie się, o zatrudnieniu dla ŻSS itp. 
‐ schemat organizacyjny RGO 
‐ projekt żydowskiej rady zdrowia 
‐ projekt organizacji przesyłek żywnościowych od krewnych zagranicznych dla niezamożnej ludności w GG 
‐ projekt organizacji pomocy społecznej w Warszawie przesłany do A Geppnera przez inż. Szerszewskiego 
18 grudnia 1941 r. 
‐ projekt organizacji referatu pomocy gospodarczej i pracy autorstwa dr Zimmermana 
‐ projekt organizacji opieki społecznej w dzielnicy żydowskiej autorstwa inż. G. Wielikowskiego 
‐  projekt  reorganizacji  opieki  społecznej  żydowskiej w Warszawie  autorstwa  Kazimierza Herszafta  z  28 
czerwca 1941 r. 
‐ lista darów zagranicznych przekazanych ŻSS przez RGO 21 września 1940 r. 
‐ lista rozdziału jakichś sum na poszczególne miasta przez starostwa na marzec 1942 (?) 
‐  wzór  kwestionariusza  zapewne  ŻSS  taki  wysyłało  do  poszczególnych  Judenratów  aby  ocenić 
zapotrzebowania na pomoc 
  
[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  81  kart,  stan  zachowania  dobry  i  średni, 
maszynopisy w jęz. polskim i niemieckim czytelne w stopniu dobrym i średnim] 

 
Przyb. 
36/97 

 
ŻSS Kraków. Materiały dotyczące rozdzielnictwa leków 1940‐1943 
 
‐  notatki  służbowe  odnośnie  rozdzielnictwa  leków  z  darów  amerykańskich  Żydów  dla  Dystryktu 
Krakowskiego. Sporządzane (sygnowane min. przez Biebersteina  lub bezpośrednio przez Weicherta)  jako 
Punkt Rozdzielczy Leków ŻSS (adnotacja, że nazwa nie zaakceptowana) – podają co  i jak rozdano. Daty z 
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lat 1940‐1942 
‐ notatki dotyczą także zapotrzebowań na  leki z różnych miast  i obozów, spraw  lokalowych, cła na  leki z 
darów  zagranicznych,  spedycji  leków  z  zagranicy, wymiany  z Niemcami  niektórych  leków  (z większych 
ilości)  na  np.  materiały  opatrunkowe,  zakupu  niektórych  leków,  wysyłanych  przesyłek  leków  do  np. 
Warszawy itp. 
‐  sprawy personalne – np.  załatwienie kwestii  formalnych  zatrudnienia pozostania w Krakowie  z  lutego 
1941 r. dla personelu Apteki i rozdzielni: Artur Bieberstein, Fischler Janina, Anisfeld Helena, Bagnerówna 
Krystyna, Landau Karol, Brand Dawid 
‐ protokoły i odpisy protokołów odbioru przesyłek zagranicznych zagranicznych lekami ale też ze środkami 
spożywczymi  i higieny. Zawierają także  listy towarów. Większość robiona komisyjnie. Skład komisji min.: 
Bieberstein Artur, Anisfeld‐Kleinberg Helena, Karol Landau, Zygmunt Metzer (nie zawsze wszyscy) 
‐  listy przewozowe  leków  i  innych towarów, wnioski o zezwolenia na przewóz, niemieckie zezwolenia na 
przewóz  z  listami  przewozowymi  sygnowane  przez Wydział  Zdrowia, Wydziału  Spraw Wewnętrznych 
Rzadu GG 
‐  listy  otrzymanych  darów wraz wyszczególnieniem  darczyńców  zagranicznych  np.  CK  różnych  krajów, 
Commission for Polish Relief INC. NY, itp. 
‐ listy dat wydania leków, opatrunków, tranu poszczególnym instytucjom i ŻKOM w miastach 
‐  inwentarze  leków  z  Punktu Rozdzielczego  ŻSS  z  10 września  1940  r.  –  z wyszczególnieniem na  leki  z 
przydziału PCK, leki zakupione, leki przerobione, leki z darów, leki rozdane lub wymienione, ogólne uwagi 
nt. inwentarza i działalności,  
‐  informacja Weicherta nt.  sposobu  rozdziału  leków  JUS do obozów  – o  sporządzaniu  list posiadanych 
leków i wysyłaniu ich regularnie 
‐ wspomniane wyżej listy leków do dyspozycji JUS – 10 list za okres połowa 1943 ‐ połowa1944 
‐ listy darów z Ameryki przepływające przez JOINT 
‐  sprawozdania  z  rozdzielnictwa  leków  przez  ŻSS  z września  1941,  listopad  1941  –  styczeń  1942,  luty‐
marzec 1942, listy miejscowości które otrzymywały leki z datami, nr potwierdzeń,  
‐ miesięczne zapotrzebowanie na leki wystawiane przez Prezydium ŻSS dla Rządu GG z listopada 1941 (na 
całą GG i Dystrykt Galicja) 
‐ różne potwierdzenia podjęcia leków, upoważnienia na ich podjęcie, zakup itp.,  
‐  personalne  zaświadczenia  o  zatrudnieniu  pracowników  ŻSS:  Fischler  Janina,  Brand  Dawid,  Bagner 
Krystyna, Landau Karol,  
‐ zamówienia‐recepty na poszczególne osoby wystawione np. przez lekarzy TOZ 
 
[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  105  kart,    stan  zachowania  dobry  i  średni, 
maszynopisy i odręczne w jęz. polskim i niemieckim czytelne w stopniu dobrym i średnim] 

 
Przyb 
37/97 

 
ŻSS Kraków. Materiały dot. pomocy dzieciom: korespondencja różna, działalność ŻSS w Krakowie 
(notatki służbowe i sprawozdania) 
 
‐ pismo CENTOSU  (pozostającego  faktycznie  częścią  ŻSS –  ale  z  tego  co widać działającego  tutaj dosyć 
samodzielnie) podpisane przez prezesa dr Josefa Steinberga i sekretarza generalnego dr Gizelę Thon, z 15 
września  1940  r.  do  Stadthauptmana.  Opisuje  pracę  i  trudną  sytuację  opuszczonych  dzieci  i  prosi  o 
wsparcie i pomoc. 
‐ lista personelu domu dziecka Bentosu z Krakowa Podbrzezie 3 z 14 wrzesnia 1940 r. 
‐ korespondencja CENTOSU informujące Prezydium ZSS o pismach do Stadthauptmana, kwestie personelu 
CENTOSU Sary Soni Karmel – ochrona przed wysiedleniem grudzień 1940,  
‐ sprawozdanie z działalności CENTOS‐u za okres 1 czerwca – 31 grudnia 1940 r. Podpisane Towarzystwo 
Opieki  nad  Dziećmi  Dziećmi  Sierotami  „CENTOS”  w  Krakowie  –  obecnie  –  Żydowska  Samopomoc 
Społeczna Żydowski Komitet Opieki nad Dziećmi i Sierotami „CENTOS” 
‐ pismo Judenratu Krakowskiego Krakowskiego 19 grudnia 1940 rou podpisane przez prezesa Rosenzweiga 
informujące ŻSS, TOZ i CENTOS, że te dwie wchodzą w skład ŻSS na mocy rozporządzenia z września 1939 
r. i wszelkie sprawy mogą załatwiać za pośrednictwem ŻSS 
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‐ drobna korespondencja Judenratu z Weichertem
‐ pismo od Policji Granatowej dotyczące przyjęcia przez Centos pod opiekę żydowskiej sieroty znalezionej 
w Krakowie 
‐ elaborat nt. opieki nad dzieckiem żydowskim w Krakowie października 1941 
‐  pismo Naftalego  Birnbacha  i  Flory  Schwarzfeld  do  Prezydium  ŻSS  z  19 wrzesnia  1940  r.  z  prośbą  o 
zalegalizowanie  Instytucji  mogącej  szkolić  chętną  młodzież  (a  taka  jest)  do  pracy  na  roli.  Są  chętni 
ziemianie mogący udostępnić swoją ziemię i pomoc. 
‐ prośby o przydział leków z poradni przeciwgruźliczej TOZ‐u styczeń 1940 
‐  pismo  ŻKOM‐u  Krakowskiego  ŻSS  z  października  1940  w  imieniu  domu  sierot  o  dokumenty  i 
zalegalizowanie  sierot,  które  nie mają  urzędowo wymaganych  papierów  itp.  Podane  dane  tych  dzieci. 
także korespondencja domu sierot (kierownik A. Bieberstein) z ZKOM Krakowskiego ŻSS w tej sprawie 
‐ pisma Prezydium ŻSS z CENTOS‐em z 1941 r. 
‐ pisma  ŻKOM‐u Krakowskiego ŻSS do Prezydium ŻSS z stycznia‐maja 1941 w sprawie pomocy dla dzieci, 
CENTOS‐u, domu sierot, podane zapotrzebowania i liczby dzieci w poszczególnych placówkach 
‐ notatki służbowe ze spraw załatwianych przez Prezydium, ŻKOM, ŻSS, CENTOS, TOZ, sprawozdania dot. 
opieki na dziećmi z grudnia 1940, stycznia 1941, dot. werbowania członków i wolontariuszy, informacje nt. 
organizacji punktów dożywiania,  rozdawnictwa butów  i odzieży, notatki  z  inspekcji punktów opieki nad 
dziećmi  dokonywanych  przez  członków  Prezydium  ŻSS, w  sprawach  lokalowych  i  opłat  ŻSS  za  ośrodki 
opieki nad dziećmi, subwencji dla nich,   
‐ statut izby zatrzymań dla dzieci ulicy CENTOSU 
‐ sprawozdania  i notatki nt.  funkcjonowania opieki nad dziećmi CENTOS w Krakowie z kwietnia 1941  r., 
stycznia‐maja 1941 
 
[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  83  karty,  stan  zachowania  dobry  i  średni, 
maszynopisy i odręczne w jęz. polskim i niemieckim czytelne w stopniu dobrym i średnim] 

 
Przyb. 
38/97 

 
ŻSS Kraków. Protokoły i sprawozdania z działalności 
 
‐  notatki  i  sprawozdania  (niektóre  potwierdzone  pieczęcią  ŻKOM‐u  Krakowskiego  ŻSS)  z  rozmów 
przeprowadzanych  przez  Jakuba  Sternberga  z  referentem  do  spraw  żydowskich  w  Urzędzie  Szefa 
Dystryktu  Krakowskiego  na  miasto  Kraków  amtsleiterem  Rodlerem.  Rozmowy  w  sprawach  bieżących 
dotyczące  działania  i  bieżącej  opieki  np.  dożywiania  dzieci mlekiem,  zaopatrzenie  sierocińców  i  innych 
instytucji  ŻSS  w  Krakowie  w  bieliznę  i  odzież,  spraw  czynszów  za  lokale  zajmowane  przez  instytucje 
pomocowe,  sprawy  ich  przedwojennych  kont  i  aktywów,  rozdziale  dotacji,  zbiórek  pieniężnych, 
przepustek, sprawy personalne ŻKOM‐u itp. 7 maj, 19 maj, 16 czerwiec, 18 czerwiec, 5 lipca, 16 lipca, 20 
sierpnia, 29 sierpnia, 16 września, 2 października, 27 października,  31 października 1941 r.  
‐  notatki  i  sprawozdania  Krakowskiego  Komitetu Opiekuńczego Miejskiego  ŻSS  (niektóre  potwierdzone 
pieczęcią ŻKOM‐u) z rozmów przeprowadzanych przez Jakuba Sternberga z Naczelnikiem Wydziału Opieki 
Społecznej  i  Pomocy  Żydowskiej  przy  staroście  powiatowym  krakowskim  Oberrechnungsratem 
Mollenkopfem. Tematyka jw.: 30 września, 10 października, 23 października 1941 r. 
‐  notatka  sprawozdania  Krakowskiego  Komitetu  Opiekuńczego Miejskiego  ŻSS  (niektóre  potwierdzone 
pieczęcią  ŻKOM‐u)  z  rozmów  przeprowadzanych  przez  Jakuba  Sternberga  z  zastępcą  Specjalnego 
Pełnomocnika  Izby  Rękodzielniczej  dr  Kratschmera  –  Naumanem  w  sprawie  utworzenia  kursów 
naukowych dla Żydów. 30 lipca 1941 r. 
‐  notatka  sprawozdania  Krakowskiego  Komitetu  Opiekuńczego Miejskiego  ŻSS  (niektóre  potwierdzone 
pieczęcią  ŻKOM‐u)  z  rozmów  przeprowadzanych  przez  Jakuba  Sternberga  z  Naczelnikiem  Izby 
Powierniczej wydział nieruchomości p.  Flintropem w  sprawie  czynszu  za dom  sierot przy ul. Krakusa. 8 
października 1941 r. 
‐  sprawozdanie  z  wysiedlenia  i  likwidacji  zakładów  opiekuńczych  opieki  społecznej  (żydowskiej)  w 
Warszawie  (internaty  i  domy  sierot,  kuchnie  dla  dzieci,  sanatoriów  i  ambulatoriów,  kuchni  ludowych, 
domów dla uchodźców. Brak daty i uwierzytelnienia. 
‐ sprawozdanie z pobytu przedstawiciela Prezydium ŻSS Dr Tischa w Nowym Targu 18 września 1940 r.  , 
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opis sytuacji w  tamtejszym getcie  i podjętych tam działań związanych z działalności  lokalnego  ŻKOM‐u  i 
ŻKOP‐u 
‐ sprawozdanie z dystryktowej konferencji sekretarzy ŻSS dystryktu Krakowskiego odbytej 27 maja 1942 r. 
‐  sprawozdanie  z  bieżącej  działalności  urzędującego  kierownika  Komitetu  Opiekuńczego Miejskiego w 
Krakowie  z  4  listopada  1940  r.  Dot.  kontaktów  i  spotkań  z  poszczególnymi  organizacjami  i  osobami, 
działalności  referatu  odzieżowo‐żywnościowego,  składu  działu  przeznaczonych  do  rozdziału,  zasad 
rozdziału  darów,  opieki  nad  inwalidami,  nazw  komisji  pomocniczych,  sprawy  organizacji  emerytów, 
przebiegu  rozdziału  darów  i  osób mających  z  nich  korzystać,  zagadnienia  dot.  działalności  kupieckiej, 
kuchni ludowych i przydziałów ludności, kwestie opału, kwestie kontroli wewnętrznych,  
 ‐  sprawozdanie  z pobytu przedstawiciela Prezydium  ŻSS  (brak  informacji  kogo) w  Jędrzejowie 16 maja 
1942  r.,  szczegółowy  opis  sytuacji w  tamtejszym  getcie  i  podjętych  tam  działań  związanych  z  lokalną 
działalnością pomocową 
‐ raport kasowy za listopad 1940 r. najprawdopodobniej krakowskiego ŻKOM‐u 
‐  rachunki  dla  Prezydium  ŻSS w  Krakowie  ze  stycznia  1941  r.  za  ziemniaki  zakupywane  przez  lokalne 
oddziały ŻSS w różnych miastach: Lubartów, Serokomla, Czemierniki, Ostrów Lubelski,  Parczew 
‐  niedatowany  wniosek  dot.  udzielenia  Prezydium  ŻSS  pożyczki  w  kwocie  500  tys.  zł.  na  cele 
uporządkowania finansów przez Haupthilfsausschuss 
‐ raport kasowy Bursy Sierot Żydowskich ul. Podbrzezie 6 w Krakowie za styczeń 1941 r. 
‐ sprawozdanie z pobytu przedstawiciela Prezydium ŻSS (brak informacji kogo) w Tarnowie 6‐7 lipca 1940 
r., opis sytuacji w tamtejszym getcie i podjętych tam działań związanych z lokalną działalnością pomocową
‐ sprawozdanie z pobytu przedstawiciela Prezydium  ŻSS  (brak  informacji kogo) w Dębicy 8  lipca 1940  r. 
pojedyncza karta, informacje ogólnikowe 
‐  protokół  z  rozmów  członka  Prezydium  ŻSS  Dr  Tischa  z  przedstawicielami  społeczności  Żydowskiej w 
Mielcu  z 19  listopada 1940  r. Min. utworzenie delegatury w Mielcu, opis  sytuacji w Dębicy, Radomyślu 
Wielkim, Rozwadowie i Baranowie 
‐ protokół z posiedzenia  ŻKOM‐u w Krakowie z 16 grudnia 1940  r. Ciąg dalszy posiedzenia z 11 grudnia 
tegoż  roku  (tego brak). Skład:  Juda Zimmerman  (doradca  ŻSS przy  szefie dystryktu), Henryk  Löwenherz 
(kierownik biura ŻKOM‐u krakowskiego  i przewodniczący ZKOP‐u w Krakowie), Naftali Bornhack, Rachela 
Mahler, Stahlhammer Izydor, Jakub Weinberger  
‐ jw. z 14 lutego 1941 r. bez udziału Judy Zimmermana 
‐ protokoły dot. przejmowania i kwitowania dostaw butów dla ŻSS z Warszawy ze stycznia1942 
‐ odpis protokołu przyjmowania do magazynów ŻSS  żywności, odzieży, obuwia, bielizny, pościeli  itp. np. 
do  Radomia  z  okresu  grudzień  1940  –  marzec  1941.  Podaje  nazwiska  osób  odpowiedzialnych,  
przyjmujących itp. 
‐ protokół posiedzenia RGO z 12 lutego 1942 r. o godz. 16.30 w biurach Wydziału Spraw Ludnościowych i 
Opieki Społecznej Rządu GG – nic dot. ŻSS czy Żydów  
‐ protokół komisyjnego otwarcia puszek żywnościowych z zapasów ŻSS w magazynie Różycki w Krakowie z 
24  czerwca 1942  r.   podaje  skład  komisji: mgr Biberstein,  Samuel Teitelbaum  i Koppel Wolter. Pieczęć 
Centralnej Składnicy Sanitarnej i Spożywczej RGO (podpisy) 
‐  protokół  pierwszego  organizacyjnego  posiedzenia  ŻKOM w Warszawie  z  17 września  1940  r.  Udział 
wzięli: A Gepner, St. Szereszewski, Sz. Wyszewiański, H. Rottenberg, A. Sztolcman.  
Na  wniosek  A.  Gepnera  przewodniczącym  Komitetu  wybrano  St.  Szereszewskiego,  zastępcę  Abrama 
Gepnera.  Referat  Organizacyjny,  Personalny  i  Rachuba  St.  Szereszewski,  Referat  Opieki  nad  Dziećmi  i 
Sierotami Abram Gepner, Referat Wyżywienia  i  Świadczeń Henryk Rottenberg, Referat Zdrowia Szymon 
Wyszewiański, Referat Pomocy Gospodarczej i Pracy Abram Sztolcman. Na stanowisko JHK A. Sztolcman 
‐  protokół  rozmowy  z  24  września  w  Prezydium  ŻSS  z  Leibem  Kopińskim  prezesem  Judenratu  w 
Częstochowie nt. obozów pracy  i Żydów tam pracujących z Częstochowy  i okolic, warunki zamieszkania  i 
pracy etc. 
‐ sprawozdanie w sprawie działalności oddziału ŻSS w Nowym Targu, składu Komitetu i sytuacji w mieście i 
getcie 
‐ protokół  z posiedzenia  ŻKOM‐u w Krakowie  z 1 kwietnia 1941  r. Skład: Henryk Löwenherz  (kierownik 
biura  ŻKOM‐u  krakowskiego  i  przewodniczący  ZKOP‐u w  Krakowie), Naftali  Bornhack,  Rachela Mahler, 
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Stahlhammer  Izydor, Sternberg  Jakób  (członek  ŻKOP w Krakowie), Chaim Hilfsteim delegowany członek 
Prezydium ŻSS 
‐ jw. z 5 maja 1941 r. (skład ten sam) 
‐ jw. 20 maja 1941 r. (skład jw. + Jakub Sternberg (komisaryczny Przewodniczący), Stern Izaak z wydziału 
opieki sanitarnej i higienicznej)   
‐ jw. z 12 czerwca 1941 (skład jw. + Schmelkes Dawid Natan (członek ŻKOM‐u)) 
‐ jw. z 8 lipca 1941 r. (skład jw.) 
‐ jw. 4 sierpnia 1941 (skład jw.) 
‐ jw. 4 września 1941 (skład jw.) 
‐ jw. 8 października 1941 (skład jw. bez Chaima Hilfsteina) 
‐ protokół z posiedzenia ŻKOP‐u w Krakowie 19 stycznia 1942. Skład: Henryk Löwenherz (przewodniczący 
ZKOP‐u w Krakowie), Aleksander Bieberstein, Nehmer Leon, Perlman Jakub, Sternberg Jakub (członkowie 
ŻKOP) 
‐ jw. 16 kwietnia 1942 (skład jw.) 
 
[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  w  teczce  najprawdopodobniej  zachował  się 
oryginalny  układ  chronologiczny  wpływających  pism,  133  karty,  stan  zachowania  dobry  i  średni, 
maszynopisy i odręczne w jęz. polskim i niemieckim czytelne w stopniu dobrym i średnim] 

 
Przyb. 
39/97 

 
Notatki służbowe ŻSS o Krakowie 1940‐44 
 
‐ notatki prawdopodobnie ŻKOM‐u w Krakowie z rozmów telefonicznych z 24 sierpnia 1940 r. 
‐ protokół  z  rozmowy  z  22 wrzesnia  1940  r.  z  członkiem  Juderatu w Krakowie  Jakubem  Schlachetem  i 
Prezesem Zarządu Głównego Zjednoczenia Związków  Żydowskich  Inwalidów, Wdów  i Sierot Wojennych 
RP Jakubem Buchnerem z prośbą o interwencje w sprawie polecenia rozwiązania Komitetu Inwalidów przy 
Radzie Żydowskiej w Krakowie 
‐ notatka urzędowa z rozmów telefonicznych z 24 września 1940 r. z Heinrichem z BuF 
‐ notatka z posiedzenia ŻKOM‐u krakowskiego z 29 września 1940 r. w składzie Henryk Löwenherz Naftali 
Birnhack, Zimmerman, Leinkram, Tisch, Chaim Hilfstein 
‐ notatka z rozmowy telefonicznej z 15 listopada 1940 r. z p. Rozwadowskim z RGO  
‐ notatka z rozmowy z 19 listopada 1940 r. z Friedrichem nt. sytuacji w Miechowie 
‐ notatki z listopada 1940 r. dotyczące utworzenia komitetu opieki w Busku Zdroju 
‐ jw. z listopada 1940 r. dotyczące sytuacji w mieście i utworzenia komitetu opieki w Radomsku 
‐ jw. Końskie 
‐ notatka zatytułowana: „Notiz über die Umsiedlung” analiza dot. sytuacji wysiedlania Żydów w Krakowie 
datowana  na  20  listopada  1940  r.  Opisuje  także  sytuację  sanitarną,  kondycję  psychiczną,  położenie 
gospodarcze,  inne notatki z  listopada 1940  r. dot.  rozmów z  Jaszuńskim nt. działania  ŻSS w Warszawie, 
docierania darów 
‐ notatka z listopada 1940 r. dotyczące utworzenia i działania komitetu opieki w Dębicy 
‐ jw. notatki dot. działania komitetu i sytuacji w Busku Zdroju. Opisuje też sytuację i podaje liczby Żydów w 
Chmielniku, Nowym Korczynie, Stopnicy, Pacanowie, Szydłowie, WIslicy, Pinczowie. Polecenie do ŻSS osób 
z Chmielnika 
‐ notatka dot. rozmowy telefonicznej kogoś z ŻKOM‐u krakowskiego z  Jaszuńskim 21  listopada 1940 r. z 
Warszawy. Dot. getta warszawskiego, wysiedleń, działalności żydowskich instytucji opiekuńczych itp.  
‐ notatka dot. pobytu Leona Sachanowicza (na skutek polecenia Tischa) 23 listopada 1940 r. w Opatowie 
Kieleckim.  Opis  sytuacji  w  Kieleckim,  podaje  liczby  Żydów  wOStrowcu  Świętokrzyskim,  Opatowie 
Kieleckim, Staszowie, Sandomierzu. Powołanie komitetu opiekuńczego tamże. 
‐ notatka dot. działania komitetu i sytuacji w Jędrzejowie z 24 listopada 1940 r. 
‐  notatki  dot.  sytuacji  w  getcie  warszawskim  z  listopada  1940  r.,  kwestii  zaopatrzenia,  mleka  dla 
warszawskiego ŻKOM‐u,  
‐ notatka dot. działania komitetu i sytuacji w Dębicy i Mielcu z 26 listopada 1940 r. 
‐ jw. listopad Radom, Chmielnik, Jasło,  

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

http://collections.ushmm.org



10 
 

‐ notatka z rozmowy telefonicznej z Rozwadowskim z RGO w sprawie ubezpieczania darów  
‐  notatki  z  3  grudnia  1940  r.  w  sprawie  zakupu  kartofli  i  innych  produktów  żywnościowych  dla 
poszczególnych  komitetów:  Chełm,  Jasło,  Końskie,  Dębica,  Sanok,  Łańcut,  Nowy  Targ,  Nowy  Sącz, 
Miechów,  Busko,  Biała  Podlaska,  Radomsko,  Piotrków,  Skierniewice,  Siedlce.  Rozmowy  dot.  zakupu 
kartofli dla Warszawy 
‐ notatka dot. działania komitetu i sytuacji w Rzeszowie 4 grudnia 1940 r. 
‐ jw. Busko, 5 grudnia 1940 
‐ jw. Dębica, 2, 11, 13, 16 grudnia 1940 
‐ jw. Jędrzejów 18 grudnia 1940 r. 
‐ jw. Lublin powiat, a także gmina Jaszczów 11 grudnia 1940 
‐ notatka z rozmów z Dr Föhlem i asesorem Heinrichem w obecności Dr Hilfsteina, Dr Millera z 13 grudnia 
1940 r. w sprawie Zakładu dla umysłowo Chorych „Zofiówka” w Otwocku 
‐ notatka z rozmowy telefonicznej 14 grudnia 1940 r. z Rozwadowskim z RGO w sprawach różnych darów i 
niezbędnych materiałów  
‐ notatka z  rozmów z dyr.  Jałowieckim z NRO w obecności Natana Sterna 16 grudnia 1940 r. w sprawie 
zmian na kierowniczym  stanowisku NRO  i RGO, zakupów czynionych przez NRO z dotacji od Rządu GG, 
rozliczeń sum  i darów min. przypadających na ŻSS, udziału ŻSS w kosztach NRO, sprawy dyspozycji NRO 
dot. zakupów kartofli dla  lokalnych komitetów  ŻSS, przydziały mięsa, koców, warzyw,  śledzi, mydła  (dla 
Radomia  i  Lublina), ubezpieczenia przesyłanych darów,  reklamacji  części  zaginionych przesyłek, błędów 
wykrytych w sprawozdaniach RGO dostarczanych  ŻSS, braki  i nadwyżki w artykułach z darów z  różnych 
transportów,  przydziałów mleka  kondensowanego  i  tranu,  stowarzyszeń  żydowskich,  podziale  RGO  na 
poszczególne referaty, posiedzeniach NRO 
‐ notatki dot. działania komitetu i sytuacji w Jędrzejowie 18 grudnia 1940 r. 
‐  notatka  o  pobycie  członka  Prezydium  ŻSS  Chaima  Hilfsteina  w  Tarnowie  17‐18  grudnia  1940  r.  i 
utworzenia tam ŻKOP‐u 
‐  notatki  w  sprawie  kontaktów  telefonicznych  z  RGO  z  p.  Jałowieckim  w  sprawach  finansowych  i 
Rozwadowskim w sprawach materiałowo‐rzeczowych z 18‐19, 27  i 31 grudnia 1940  r. – poruszanych w 
rozmowach z dyr. Jałowieckim (patrz wyżej). 
‐ notatki dot. działania komitetu i sytuacji w Lubartowie, Wisniczu,  18 grudnia 1940 r. 
‐ jw. dot. Lublina 30 grudnia 1940 r. 
‐  notatki  dot.  konferencji  z  3  stycznia  z  przedstawicielami  RGO  Jałowieckim  i  Seyfriedem  dot.  dostaw 
mleka skondensowanego i śledzi 
jw.  z  7  stycznia  1941  r.  rozmowa w  RGO  z  Rozwadowskim  i  Seyfriedem  nt.  skupu  używanej  odzieży, 
przydziałów  skóry,  leków,  tranu,  akredytywy  na  finanse  dla  komitetu  w  Warszawie  i  całej  ŻSS, 
ubezpieczenia przesyłek kolejowych, mięsa, zamiany śledzi na tłuszcze, śledzi dla dystryktu krakowskiego, 
naczyń kuchennych, spraw finansowych,  
‐ notatka  z  rozmów  z  rabinem Kornitzerem  i prezesem  Judenratu w Krakowie dr. Rozencweigiem  z 12 
stycznia 1941 r. a dot. organizacji pomocy świątecznej min AJDC dla Żydów w Krakowie 
‐ notatka z rozmów z Salpeterem z Judenratu w Krakowie z 14 stycznia 1941 r. a dot. zasiłków dla rodzin 
zatrudnionych przy sprzątaniu śniegu w Krakowie 
‐ notatki w sprawie kontaktów telefonicznych z RGO z p. Rozwadowskim w sprawach zakupów kartofli dla 
Nowego Sącza (16 stycznia 1941), podziału tranu, koców  i butów z darów dla różnych miast )18 stycznia 
1941 r.), zamian szynek i bekonów z Katolickim Blokiem Spółdzielczym (21 styczeń 1941),  
‐  notatki w  sprawie  kontaktów  telefonicznych  z  RGO  z  p.  Rozwadowskim w  sprawach  zamian  szynek, 
akredytyw finansowych dla Warszawy, zakupów marmolady dla Warszawy, opłaty za kartofle w Sanoku, 
leków i koców 
‐  notatka  w  sprawie  rozmów  z  buchalterem  RGO  p.  Żwirkiem  z  7  lutego  1941  r.  w  sprawie  sum 
pieniężnych  i  akredytyw  dla  poszczególnych  miejscowości  i  komitetów  lokalnych:  Warszawa,  Krakó, 
Jędrzejów, Dębicaq, Piotrków, Łańcut, Siedlce, Jasło, SKierniewice 
‐ notatka w  sprawie  rozmów  z dyrektorem RGO Seyfridem  z 7  lutego 1941  r. w  sprawie  skupu odzieży 
używanej i butów, i Rozwadowskim z 13 lutego 1941 r. dot. marmolady, sienników i koców 
‐ notatka Prezydium ŻSS z 9 lutego 1941 r. dot. przydziałów odzieży i obuwia dla robotników z obozu pracy 
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w Dębicy 
 ‐ notatka  z 15  lutego 1941  r. dot. planu podziału marmolady na Warszawę miasto  i dystrykt, Kraków, 
Lublin i Radom dystrykty 
‐  notatka w  sprawie  rozmów  z  dyrektorem  RGO  Seyfridem  z  25  lutego  1941  r. w  sprawie  akredytyw 
finansowych dla ŻKOM‐u Warszawy  
‐  notatka  z  10 marca  1941  r.  dot.  przydziału  z  NRO  dla  ŻSS  i  planu  podziału  proszku mydlanego  na 
Warszawę miasto i dystrykt, Kraków, Lublin i Radom dystrykty i rezerwy 
‐  notatka  z  rozmowy  w  biurze  Prezydium  Judenratu  Krakowskiego  z  26  marca  1941  r.  w  sprawie 
koordynacji  współpracy  w  pomocy  społecznej.  Udział  wzięli:  Prezes  Judenratu  Rozencweig,  członek 
Salpeter, Michał Weichert i inż. Reinberg z Prezydium ŻSS i Jointu, Dr. Löwenherz i p. Birnhack z ŻKOM‐u 
krakowskiego.  
‐ notatki informacyjne dot. wszelkiej działalności, sprawozdań dla władz niemieckich, spraw personalnych, 
przepustek  i  różnych  zezwoleń  i  prowadzonej  korespondencji  przesyłane  do  Prezydium  ŻSS  przez 
krakowski ŻKOM. maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 1941 r., styczeń‐
październik 1942 
‐ notatka ze spotkania w Gminie  Żydowskiej w Krakowie w sprawie subwencji dla Domu Sierot  i  innych 
pomocowych  instytucji  gminy.  Udział  wzieli:  Prezes  Rozenzweig,  Salpeter,  Zimmerspitz  i  Schenker,  z 
ramienia ŻKOM‐u Birnhack i Sternberg. 11 maja 1941 r. 
‐ wykaz sierot żydowskich na utrzymaniu Gminy Krakowskiej 14 maja 1941 
‐  notatka  z  konferencji  w  Judenracie  zwołanej  przez  kierownika  Arbeitsamtu  Dzielnicy  Żydowskiej 
Schepessy’ego a sprawie uchylania się przez Żydów od prac naznaczanych przez Arbeitsamt i ich sytuacji, 
obozy pracy, . Podawany przykład rozwiązań w Warszawie. Udział wzięli: Schepessy, Prezes Judenratu Dr 
Rozenzweig,  Dr  Zimmerspitz,  Herman  Roth,  Symche  Spira  (Kierownik  Służby  Porządkowej),  Lipner  ze 
związku Rękodzielników, Bornsetin z ramienia ŻSS. 10 czerwca 1941 r. 
‐ opracowanie Dawida Schmelkesa (odpis) z 12 czerwca 1941 r. dotyczące pracy z dziedzinie blacharskiej i 
jej mozliwości 
‐  notatka w  sprawie  kontaktów  telefonicznych  z  RGO  z  p.  Rozwadowskim w  sprawie  przesyłki  darów 
odzieżowych z Lizbony i ich podziału z 27 czerwca 1941 r. 
‐ jw. z 1 lipca 1941 r. dot. podziału konserw, mięsa i smalcu dla ŻSS,  
‐  notatka  informacyjna  dla  Jaszuńskiego  z  13  lipca  1941  r.  opisująca  getto  krakowskie.  Podaje  ogólne 
statystyki,  kwestie  przepustek,  pracy,  przedsiębiorstw  żydowskich,  aprowizacji,  przyjezdnych,  handlu  i 
usług,  pracowników  przemysłowych,  robotników,  bezrobotnej  młodzieży,  sprawy  mieszkaniowe  i 
zakwaterowania 
‐ notatka z 29 lipca 1941 r. informująca o spotkaniu autora (najprawdopodobniej Chaim Hilfstein – przyp. 
JKP) z Adamem Ronikierem w celu omówienia taktyki na posiedzenie NRO, notatka‐sprawozdanie z tegoż 
posiedzenia NRO z władzami niemieckimi. Spotkanie dot. dotacji, złej sytuacji, także Żydów (wystąpienie 
autora notatki), potrzeb finansowych, opału itp. 
‐  notatka  z  27  sierpnia  1941  r.  z  rozmowy  odbytej  przez  przedstawicieli  ŻKOM‐u:  Sternbergiem, 
Löwenherzem  i Schmelkesem a przedstawicielami Domu Sierot: Biebersteinem, hurzmanem, Salpetrem  i 
Zimmerspitzem na temat sytuacji w Domu i jego położeniu 
‐ notatka  z  6 września  1941  r.  z  informacjami  liczbowymi  i  zestawieniami dot.  śmiertelności w  gettcie 
warszawskim listopad 1940‐lipiec 1941 
‐ opracowanie z 20 września 1941 r. w jęz. niemieckim dot. warunków mieszkaniowych i zdrowotnych w 
części „A” getta krakowskiego 
‐ Odpisy: notatka‐raport najprawdopodobniej z grudnia 1941 r.z Głównego Instruktora Gospodarczego (? 
– ŻSS) dot. działania odpłatnej doświadczalnej kuchni ludowej Krakowie. Statut tejże kuchni,  
‐ notatka w sprawie kontaktów z RGO z p. Seyfriedem w sprawie kontyngentów, zasiłków pieniężnych dla 
lokalnych ŻKOM‐ów z 15 października 1941 r. 
‐  jw. z 6  listopada 1941 r. dot. przydziałów żywności dla ŻSS od Wydziału Ernahrung und Landwirtschaft 
GG, wyjazdu na kontrolę do Lwowa, pożyczki dla ŻSS za poręczeniem RGO 
‐  opracowanie  z  15  października  1941  r.  w  jęz.  niemieckim  dot.  przepełnienia  w  części  „A”  getta 
krakowskiego 
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‐ notatka w sprawie kontaktów z RGO z p. Rakowskim w sprawie inwalidów żydowskich z wojny 1939 r. z 
31 października 1941 r. 
‐ inna wersja opracowania z 7  listopada 1941 r. w jęz. niemieckim dot. przepełnienia getta krakowskiego 
(może brudnopis – bardzo pokreślona) 
‐ notatka do Prezydium  ŻSS  z 17  listopada 1941  r.  informująca o  różnych  sprawach  załatwianych przez 
krakowski  ŻKOM  min  –  sprawa  przydziału  środków  czystości,  sprawa  przydziału  żywności,  sprawa 
przydziału odzieży i obuwia dla dzieci, sprawa zasiłków miesięcznych z funduszy rządowych, spray daniny 
od  mieszkańców,  sprawy  czynszu  za  lokale  instytucji  podległych  ZKOM‐owi:  Domu  Sierot  i  Bursy 
Rękodzielniczej, odmrożenie zablokowanych kont tych instytucji, sprawa imprez dla dzieci, sprawa zbiórek 
ulicznych,  sprawa  zmiany  fachu  i  kursów  fachowych,  sprawa  przesiedleńców  i  zakwaterowania  ich w 
getcie, sprawy personalne członków ŻKOM‐u. 
‐  notatka  z  rozmowy  z  Rodlerem  Referentem  ds.  żydowskich  w  Biurze  Starosty  Powiatowego  z  22 
listopada  i  11  grudnia  1941  r.  dot.  przydziałów  żywnościowych,  zarządu  powierniczego  nad  zakładem 
Sierot, czynszów za Bursę Rękodzielniczą, sprawa wysiedleńców i przesiedleńców 
‐ notatki z rozmów z referentem żywnościowym w wydziale wyżywienia Zarządu Miasta radcą Mermerem 
z  grudnia  1941  r.  dot.  przydziałów  zakupów  żywności  po  tzw.  cenach  maksymalnych  i  subwencji 
pieniężnych na działalność pomocową 
‐ notatka w sprawie kontaktów z RGO z p. Regułą w zakupów łóżek żelaznych przez ŻSS z 22 kwietnia 1942 
r. 
‐  notatka  sprawozdanie  (najprawdopodobniej  Löwenherzea)  z  16  czerwca  1942  r.  z  podróży  do 
Niepołomic. Opisuje działalność tamtejszych komitetów ŻSS, sytuację, potrzeby, ocena. 
‐ notatka do wiadomości Prezydium ŻSS z 1  lipca 1942 r. dotyczy utworzenia delegatury ŻSS w Mogilnie. 
Podaje skład tejże 
‐  jw.  z  1  lipca  1942  r.  dot.  sytuacji  i  pomocy  dla  przymusowych  robotników  żydowskich w  obozie w 
Płaszowie 
‐ jw. z 12 lipca 1942 r. w sprawie zmian w Delegaturze ŻSS w DObczycach 
‐ notatka z konferencji Prezesa ŻSS Dr Weicherta a Przewodniczącego Gminy  Żydowskiej w Krakowie Dr 
Rozenzweigiem. Dotyczyła podziału akcji społecznej w mieście. Głównie zaś: przejścia pod opiekę gminy 
szpitali żydowskich w Krakowie: głónego, izby chorych przy ul. MIODOWEJ, szpitalem epidemicznym przy 
ul.  Rękawa,  domem  starców,  kuchniami  ludowymi,  nowotworzonym  azylem  dla  bezdomnych, 
nowotworzoną odwszalnią. ŻSS przejmował pod swoją opiekę: domem sierot z ul. Dietla, Domem sierot 
CENTOS  przy  ul.  Dajwor  i  ośrodkami  dożywiania  dzieci  CENTOSU,  bursami  dla  rękodzielników, 
nowotworzoną pralnią. Także omawiano kwestie budżetowe, spraw aprowizacyjnych – ŻSS przejmuje na 
siebie aprowizację getta w Krakowie 
‐ notatka Zakrzewskiego z RGO przygotowana dla Prezesa  JUS Weicherta z 6 stycznia 1944 a złożona na 
ręce  Dyrektora  RGO  Seyfrieda.  Dot.  zakwestionowania  klucza  procentowego  rozdziału  darów 
zagranicznych pomiędzy grupy  ludności w GG. Podaje wykaz poszczególnych rozdzielników z datami, co  i 
w  jakim  procencie  trafiło  do  JUS.  Podaje,  że  na  skutek  pisma  od  rządu  GG  zatrzymane  8%  rezerwy 
przekazuje się JUS.  
‐  notatka  dot.  rozdziału  kartofli  dla  poszczególnych  dystryktów  i  miast  w  nich.  Podział  procetowy  i 
ilościowy. BRAK daty 
 
[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  w  teczce  najprawdopodobniej  zachował  się 
oryginalny  układ  chronologiczny  wpływających  pism,  190  kart,  stan  zachowania  dobry  i  średni, 
maszynopisy i odręczne w jęz. polskim i niemieckim czytelne w stopniu dobrym i średnim] 

Przyb. 
40/97 

Pisma RGO i Naczelnej RO w Krakowie do ŻSS 1940‐42 
 
‐ różne pisma  (oryginały  i odpisy) Biura Głównego Rady Głównej Opiekuńczej do Prezydium ŻSS, a także 
ŻKOM‐ów  w  Krakowie  i Warszawie  dotyczące  spraw  pomocy  społecznej. W  szczególności  zaś:  klucza 
podziału  darów  zagranicznych  i  środków  pieniężnych,  wiele  rozliczeń,  sprawozdań  z  rozdawnictwa, 
zestawień  i  specyfikacji  darów  przekazanych  ŻSS  dla  ludności  żydowskiej  w  GG  (niejednokrotnie 
wyszczególnione nie tylko zbiorczo ŻSS czy dystrykty ale także poszczególne miasta czy komitety lokalne, 
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spraw o pomoc z jakimi zwracały się do RGO różne środowiska żydowskie, lokalne komitety pomocy itp., 
stowarzyszeń  w  GG,  kwestii  finansowych  ŻSS  i  poszczególnych  komitetów  lokalnych,  sprawozdania  i 
specyfikacje z zakupów  i rozdziału żywności, środków higieny,  leków, odzieży  i obuwia  i  innych towarów 
jak  i kontyngentów zakupów po cenach minimalnych przydzielanych NRO a przez nią także ŻSS, zapasów 
zimowych i pomocy zimowej, pożyczek udzielanych ŻSS przez agendy RGO lub przez nią poręczanych 
‐ listy transportowe darów i pokwitowania ich przejęcia 
‐ obciążenia wystawiane przez RGO dla ŻSS za koszty składowania towarów 
‐ rozliczenia finansowe z dotacji i innych sum przekazywanych w sprawach związanych z ŻSS 
‐  akredytyw  finansowych  dla  poszczególnych  komitetów  lokalnych  ŻSS w  szczególności  zaś  Prezydium, 
Krakowa i Warszawy 
‐  opłat  i  rachunków  poszczególnych  ŻKOM‐ów  i  ŻKOP‐ów  za  kartofle  zakupywane  dla  potrzeb  ŻSS  za 
pośrednictwem RGO 
‐ upoważnienia dla różnych firm, spedytorów i magazynów do odbioru darów i towarów przeznaczonych 
dla ŻSS 
‐  instrukcje  i okólniki RGO np. dot.  zakupów kartofli, ubezpieczania przesyłek,  sposobów przyjmowania 
podań, formalności przy odbiorze przesyłek RGO itp.,. 
‐ różne pisma (oryginały i odpisy) Naczelnej Rady Opiekuńczej do Prezydium ŻSS dotyczące spraw pomocy 
społecznej. W szczególności zaś: rozdziału sum dotacji rządu GG,  
‐ osobiste zaproszenia wystosowane przez A. Ronikiera lub z jego polecenia do MW na posiedzenie NRO  
‐ zeszytowe wydanie drukowane statutu NRO i RGO, a także regulamin RGO zatwierdzone 29 maja 1940 r. 
przez Urząd GG 
 
[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  w  teczce  najprawdopodobniej  zachował  się 
oryginalny  układ  chronologiczny  wpływających  pism,  197  kart,  stan  zachowania  dobry  i  średni, 
maszynopisy i odręczne w jęz. polskim i niemieckim czytelne w stopniu dobrym i średnim] 

 
Przyb. 
41/97 

 
Pisma ŻSS do RGO i NRO 1940‐42 
 
‐  różne  pisma  (głównie  odpisy  nie  uwierzytelniane)  Prezydium  ŻSS  do  Biura  Głównego  Rady  Głównej 
Opiekuńczej  dotyczące  spraw  pomocy  społecznej,  codziennej  działalności,  spraw  organizacyjnych, 
personalnych, materiałowo‐rzeczowych i finansowych. W 95% jest to odbicie korespondencji RGO do ŻSS 
z poprzedniej teczki. W szczególności zaś: pokwitowania przejęcia darów z części przypadających na ŻSS 
przez  magazyny  RGO,  klucza  podziału  darów  zagranicznych  i  środków  pieniężnych,  wiele  rozliczeń, 
sprawozdań z rozdawnictwa, zestawień  i specyfikacji darów przekazanych przez RGO do ŻSS dla  ludności 
żydowskiej  w  GG  (niejednokrotnie  wyszczególnione  nie  tylko  zbiorczo  ŻSS  czy  dystrykty  ale  także 
poszczególne miasta czy komitety  lokalne, spraw o pomoc z jakimi zwracały się do ŻSS różne środowiska 
żydowskie,  lokalne  komitety  pomocy  itp.,  kwestii  stowarzyszeń  w  GG,  kwestii  finansowych  ŻSS  i 
poszczególnych  komitetów  lokalnych,  sprawozdania  i  specyfikacje  z  zakupów  i  rozdziału  żywności, 
środków  higieny,  leków,  odzieży  i  obuwia  i  innych  towarów  jak  i  kontyngentów  zakupów  po  cenach 
minimalnych przydzielanych NRO a przez nią także ŻSS, zapasów zimowych  i pomocy zimowej, pożyczek 
udzielanych ŻSS przez agendy RGO lub przez nią poręczanych, reklamacje nie doręczonych, uszkodzonych 
lub uszczuplonych przesyłek 
‐ upoważnienia dla różnych firm, spedytorów i magazynów do odbioru darów i towarów przeznaczonych 
dla ŻSS 
‐ dyspozycje do wydania z magazynów  lub wysyłki konkretnych towarów dla poszczególnych ZKOM‐ów  i 
ŻKOP‐ów 
‐ notatki dotyczące skarg na rozdział darów dla Żydów 
‐ listy transportowe darów i pokwitowania ich przejęcia 
‐ obciążenia wystawiane przez RGO dla ŻSS za koszty składowania towarów 
‐ rozliczenia finansowe z dotacji i innych sum przekazywanych w sprawach związanych z ŻSS 
‐  akredytyw  finansowych  dla  poszczególnych  komitetów  lokalnych  ŻSS w  szczególności  zaś  Prezydium, 
Krakowa i Warszawy 
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‐  opłat  i  rachunków  poszczególnych  ŻKOM‐ów  i  ŻKOP‐ów  za  kartofle  zakupywane  dla  potrzeb  ŻSS  za 
pośrednictwem RGO 
‐ towarów składowanych w poszczególnych miastach i ich dalszego rozdziału na lokalne komitety 
‐ odpis sprawozdania Rady Opiekuńczej Miejskiej w Warszawie z 24 czerwca 1941 r. wysłanego do RGO nt. 
stosunków z dzielnicą żydowską w Warszawie. Dot. głównie kłopotów organizacyjnych z przekazywaniem, 
przyjmowaniem i kwitowaniem darów i innej pomocy, a także innych tego typu spraw. 
 
[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  w  teczce  najprawdopodobniej  zachował  się 
oryginalny  układ  chronologiczny  wpływających  pism,  272  kart,  stan  zachowania  dobry  i  średni, 
maszynopisy i odręczne w jęz. polskim i niemieckim czytelne w stopniu dobrym i średnim] 

 
Przyb. 
42/97 

 
Pisma ŻSS (A‐G) t. 1 1940‐1942 
 
Nie uwierzytelniane odpisy różnej korespondencji wychodzącej z Prezydium ŻSS a także ŻKOM‐u i ŻKOP‐u 
krakowskiego w latach 1940‐1942. Sprawy prywatne, służbowe, interwencje, prośby o pomoc, informacje, 
donosy,  przepustki,  tworzenie    lokalnych  komitetów,  itp.  Poniżej  nazwiska  adresatów  korespondencji 
występujący w teczce: 
Abramowicz H i G  
Alten Marek 
American Joint Distribution Committee Kraków 
American Federation Polish Jews New York 
Amts Direktion der Israelischen Kultusgemeinde Wien 
Arbeitsamt Judeneinsatz Krakau 
Aronowicz Fajga 
Bank Związku Spółek Zarobkowych S.A. Krakó 
Beauftragten des Distriktschefs für die Stadt Krakau – Abteilung Fürsorge und Bevölkerungwesen (jeden z 
dwu dużych zestawów korespondencji) – zawiera korespondencje w sprawach bieżących ŻKOM‐u i ŻKOP‐
u  krakowskiego,  sprawozdania  z  posiedzeń  komitetów,  sprawy  personalne  członków  i  pracowników 
komitetów i Prezydium, sprawozdania z działalności komitetów) 
Beer Hirsz 
Berenson M. 
Bewirtschaftunkstelle für Kohle in GG Der Beauftragte im Distrikt Krakau 
Bieberstein Aleksander 
Bieberstein Artur 
Bieberstein Marek 
Biebersteinowa Emilia 
Birnhak Naftali 
Birnhak Naftali i Schwarzfeld Flora 
Büro der Gemeinschafteswerkstätten 
Towarzystwo „Centos” w Lublinie 
„Centos“ Związek Dystryktowy Towarzystw Opieki nad dziećmi i sierotami Kraków 
Centralne Biuro Wspólnoty Pracy Żydowskich Rzemieślników w Krakowie 
Czerniakow Adam 
Deutshe Apotheke Krakau – Adolf Stahl 
Deutsche Rote Kreutz 
Diament Jóżef 
Distriktchef in Krakau – Abteilung Innere Verwaltung 
Ehrenpreis – rabin ze Sztokholmu 
Eizensztal Izrael 
Fabryka CHemiczno‐Farmaceutyczna Dr M Wander w Krakowie 
Federation der Polnishen Juden New York 
Fenchel Izaak 
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Finder Abraham 
Finkelsztein Menachem 
Firma SPedycyjna Stöger i S‐ka Kraków 
Gelb 
Generaldirektion der Monopole im GG (Brandweinmonopol) Krakau 
Gerstner Aron 
Gilde 
Giterman 
Gitler Józef 
Glaser Mojżesz 
Gmina Żydowska w Dąbrowie Tarnowskiej 
Gmina Żydowska w Kolbuszowej Górnej 
Gmina  Żydowska  Kraków  (jeden  z  dwu  dużych  zestawów  korespondencji)  –zawiera  korespondencje w 
sprawach  bieżących  ŻKOM‐u  i  ŻKOP‐u  krakowskiego,  a  także  Prezydium  ŻSS,  kwestie  koordynacji 
współpracy, itp 
Gmina Żydowska w Krościenku n/D 
Gmina Żydowska w Radzyniu, Lichtenstein D. 
Gmina Żydowska w Tarnowie 
Gmina Żydowska w Warszawie 
Gmina Żydowska Wola Duchacka 
Gmina Żydowska w Zamościu, Prezes Garfinkel 
Goldfarb Leon 
Grünbaum Leib 
Gutreih Chaskiel 
 
[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  w  teczce  najprawdopodobniej  zachował  się 
oryginalny układ alfabetyczny wg adresatów wpływających pism, ok. 250 kart,  stan  zachowania dobry  i 
średni, maszynopisy i odręczne w jęz. polskim i niemieckim czytelne w stopniu dobrym i średnim] 

 
Przyb. 
43/97 

 
Pisma ŻSS (H‐P) t. 2 1940‐1942 
 
Nie uwierzytelniane odpisy różnej korespondencji wychodzącej z Prezydium ŻSS a także ŻKOM‐u i ŻKOP‐u 
krakowskiego w latach 1940‐1942. Sprawy prywatne, służbowe, interwencje, prośby o pomoc, informacje, 
donosy,  przepustki,  tworzenie    lokalnych  komitetów,  itp.  Poniżej  nazwiska  adresatów  korespondencji 
występujący w teczce: 
 
Haber Maurycy 
Hilfstein Chaim 
Hochman Szloma 
Hoffman Wilhelm 
Hurtownia Chemiczno‐Farmaceutyczna Tadeusz Zalewski Warszawa 
Jaszuński Józef 
Judenrat Kraków 
Jüdischen Ordungsdienst Krakau 
Käpperbusch & Sochne Aktiengesellschaft Berlin 
Kinderlehrer Józef 
Kolonia Żydowska Radoszyce Zarząd 
Komitee Jüdische Kriegs Invaliden 
Komitet Opiekuńczy Powiatowy w Rzeszowie – B. Schlager 
Komitet Pomocy Społecznej w Grodzisku Maz. 
Komitet Pomocy Uchodźcom i biednej ludności żydowskiej w Brzesku 
Kommissar für den Jüdischen Wohnbezirk Warschau 
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Konarski Mieczysław 
Kontrollstelle für nicht bewirtschafte Wasen Krakau 
Kostman Karolina 
Kowalczykowa Janina 
Kraus Alfred 
Kreishauptman Biała Podlaska 
Kreishauptman Busko 
Kreishauptman Debica 
Kreishauptman Hrubieszów 
Kreishauptman Jarosław 
Kreishauptman Jędrzejów 
Kreishauptman  Kraków  (największy  zestaw  korespondencji  w  tej  teczce)  –zawiera  korespondencje  w 
sprawach  bieżących  ŻKOM‐u  i  ŻKOP‐u  krakowskiego,  a  także  Prezydium  ŻSS,  kwestie  bieżace, 
sprawozdawczość, interwencje, itp.) 
Kreishauptman Lublin 
Kreishauptman Mińsk Maz. 
Kreishauptman Opatów 
Kreishauptman Reischof 
Kreishauptman Tarnów 
Kuchnia Ludowa Nr IV Kraków 
Laufbahn Joel 
Leinkram Bernard 
Liebeskind 
Löwenherz Jenryk 
Luftglas Markus i Schulman Moszek 
Łabędź Estera 
Mahlerowa Rahela 
Mamolok 
Meller Mojżesz 
Morowitz Beniamin 
Naczelna Rada Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego 
Neiberger Rachela 
Nissenbaum Szmul 
Naczelna Rada Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego w Radomiu 
Okręgowy Komitet Pomocy Radzyń 
Perlman Jakub 
Perlamn Lazar 
„Pharma” Polska Spółka Akcyjna Kraków 
Poczta Kraków 
Phorille Markus 
Polak Elizer 
Pomeranc A. 
Przemysłowo Handlowe Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess i Syn S.A. Warszawa 
 
 
[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  w  teczce  najprawdopodobniej  zachował  się 
oryginalny układ alfabetyczny wg adresatów wpływających pism, ok. 150 kart,  stan  zachowania dobry  i 
średni, maszynopisy i odręczne w jęz. polskim, czytelne w stopniu dobrym i średnim] 

 
Przyb. 
44/97 

 
Pisma ŻSS (R‐Rada) t. 3 1940‐1942 
 
Nie uwierzytelniane odpisy różnej korespondencji wychodzącej z Prezydium ŻSS a także ŻKOM‐u i ŻKOP‐u 
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krakowskiego w  latach  1940‐1942.  Sprawy  gł.  korespondencja  z  poszczególnymi  Judenratami  .  Poniżej 
nazwiska adresatów korespondencji występujący w teczce: 
 
Rabinowicz Joel 
Rada Starszych Bliżyn 
Rada Starszych w Grybowie 
Rada Starszych Lublin Frenkel Marek 
Rada Starszych Przemyśl 
Rada Starszych Gminy Żydowskiej w Grodzisku Maz. 
Rada Starszych Gminy Żydowskiej w Miechowie 
Rada Starszych Gminy Żydowskiej w Piotrkowie 
Rada Starszych Gminy Żydowskiej w Radomsku 
Rada Starszych Ludności Żydowskiej w Busku 
Rada Starszych Ludności Żydowskiej w Zwoleniu 
Rada Starszych Żydów w Bodzętynie 
Rada Żydowska w Białej Podlaskiej  
Rada Żydowska w Biłgoraju – Hilel Janower 
Rada Żydowska w Błażowej 
Rada Żydowska w Błoniu 
Rada Żydowska w Brzesku Nowym 
Rada Żydowska w Brzostku 
Rada Żydowska w Bukowsku 
Rada Żydowska w Chmielniku 
Rada Żydowska w Ciśnie 
Rada Żydowska w Częstochowie 
Rada Żydowska w Czudcu 
Rada Żydowska w Daleszynie 
Rada Żydowska w Dębicy 
Rada Żydowska w Dobczycach 
Rada Żydowska w Działoszycach 
Rada Żydowska w Firleju 
Rada Żydowska Frysztak 
Rada Żydowska w Gdowie 
Rada Żydowska w Głogowie 
Rada Żydowska w Głusku 
Rada Żydowska w Gomunicach 
Rada Żydowska w Gorlicach 
Rada Żydowska w Górze Kalwarii 
Rada Żydowska w Grodzisku Dolnym 
Rada Żydowska w Grzybowie 
Rada Żydowska w Hrubieszowie 
Rada Żydowska Jedlicze 
Rada Żydowska w Jezowie 
Rada Żydowska w Kańczudze 
Rada Żydowska w Kielcach 
Rada Żydowska w Klimontowie 
Rada Żydowska w Koluszkach 
Rada Żydowska w Kołaczycach 
Rada Żydowska w Kosowie 
Rada Żydowska Kraków (najobfitszy zbiór) 
Rada Żydowska w Krasnobrodzie 
Rada Żydowska w Krynicy 
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Rada Żydowska w Leżajsku 
Rada Żydowska w Lublinie 
Rada Żydowska w Mińsku Mazowieckim 
Rada Żydowska w Mszanie Dolnej 
Rada Żydowska w Muszynie 
Rada Żydowska w Myślenicach 
Rada Żydowska w Niebylcu 
Rada Żydowska w Niepołomicach 
Rada Żydowska Ołpiny 
Rada Żydowska w Opocznie 
Rada Żydowska w Otwocku 
Rada Żydowska w Parysowie 
Rada Żydowska w Pilznie 
Rada Żydowska w Piotrkowie 
Rada Żydowska Proszowice 
Rada Żydowska w Pruchniku 
Rada Żydowska w Przedborzu 
Rada Żydowska w Przemyślu Anna Feingold 
Rada Żydowska w Radomiu 
Rada Żydowska w Radomyślu Wielkim 
Rada Żydowska w Radzyniu 
Rada Żydowska w Raniżowie 
Rada Żydowska w Ropczycach 
Rada Żydowska w Rzeszowie 
Rada Żydowska w Sanoku 
Rada Żydowska w Skalbmierzu 
Rada Żydowska w Skierniewicach 
Rada Żydowska w Słocinie 
Rada Żydowska w Słomnikach 
Rada Żydowska w Sochaczewie 
Rada Żydowska w Sosnowicy 
Rada Żydowska w Strzyzowie 
Rada Żydowska w Suchedniowie 
Rada Żydowska w Szczawnicy 
Rada Żydowska w Szczebrzeszynie 
Rada Żydowska w Tarnowie 
Rada Żydowska w Tarnobrzegu 
Rada Żydowska w Tuchowie 
Rada Żydowska w Ulanowie 
Rada Żydowska w Warszawie 
Rada Żydowska w Wieliczce 
Rada Żydowska w Wiśniczu Nowym 
Rada Żydowska w Wolbromiu 
Rada Żydowska w Zawichoście 
Rada Żydowska w Żarnowcu 
Rada Żydowska w Żyrardowie 
 
[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  w  teczce  najprawdopodobniej  zachował  się 
oryginalny układ alfabetyczny wg adresatów wpływających pism, ok. 180 kart,  stan  zachowania dobry  i 
średni, maszynopisy i odręczne w jęz. polskim, czytelne w stopniu dobrym i średnim] 

 
Przyb. 

 
Pisma ŻSS (Rat‐Sz) t. 4 1940‐1942 
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45/97   
Nie uwierzytelniane odpisy  i niewiele oryginałów  różnej korespondencji wychodzącej z Prezydium  ŻSS a 
także  ŻKOM‐u  i  ŻKOP‐u  krakowskiego  w  latach  1940‐1942.  Sprawy  prywatne,  służbowe,  interwencje, 
prośby o pomoc,  informacje, donosy, przepustki,  tworzenie    lokalnych komitetów,  itp. Poniżej nazwiska 
adresatów korespondencji występujący w teczce: 
 
Rath Maksymilian 
Rath Pinkus 
Regierung des Generalgouverments  Innere Verwaltung Bevölkerung und  Fürsorge Krakau  ‐  (największy 
zestaw  korespondencji  w  tej  teczce)  zwiera  korespondencje  w  sprawach  bieżących  Prezydium  ŻSS, 
sprawozdania  z  posiedzeń,  sprawy  personalne  członków  i  pracowników  komitetów  i  Prezydium, 
sprawozdania z działalności komitetów, itp. 
Reichsvereinigung der Deutschen Juden Berlin 
Reinberg Artur 
Rosenblum Jakub (listy Michała Weicherta) 
Rozen Symcha 
Samopomoc Robotników Żydowskich zatrudnionych u władz niemieckich w Lublinie 
Sandrowski Jan 
Schlager Benjamin 
Schmeidler Lothar 
Schönfeld Simche 
Scholsohn Michel 
Schüssler Naftali 
Schutzpolizei in Krakau 
Siegfried Józef 
Silbiger Samuel 
Sołtys os. Tyszowice dla ludności żydowskiej 
Spira Don 
Stadthauptman Debica 
Stadthauptman der Stadt Krakau  (obszerny zestaw korespondencji)  zwiera korespondencje w  sprawach 
bieżących  ŻKOM‐u  i  ŻKOP‐u  krakowskiego,  sprawozdania  z  posiedzeń,  sprawy  personalne  członków  i 
pracowników komitetów i Prezydium, sprawozdania z działalności komitetów, itp. 
Stadthauptman der Stadt Krakau Abteilung Polizeidirektion 
Stadthauptman Nowy Sącz 
Stadthauptman Przemyśl 
Stadthauptman Rzeszów 
Stadthauptman Tarnów 
Stadtkomissar der Stadt Nowy Sącz 
Stahlhammer Izydor 
Stefan Drągowski Medicinal Drogen Grosshandlung Kraków 
Steinberg Józef 
Steinerowa Hanka 
Sternbeg Jakub 
Sternberg Maurycy 
Streifer Berisch 
„Suberex“ Fabrik für Thermoisolation Warschau 
Süsskind R. 
Szymkiewicz J. 
Szpital Epidemiczny Gminy Żydowskiej w Krakowie 
Szpital Gminy Żydowskiej w Krakowie 
Szpital Żydowski w Nowym Sączu 
Sztolzman A. 
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[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  w  teczce  najprawdopodobniej  zachował  się 
oryginalny układ alfabetyczny wg adresatów wpływających pism, ok. 180 kart,  stan  zachowania dobry  i 
średni, maszynopisy i odręczne w jęz. polskim, czytelne w stopniu dobrym i średnim] 

 
Przyb. 
46/97 

 
Pisma ŻSS (T‐Ż) t. 5 1940‐1942 
 
Nie uwierzytelniane odpisy  i niewiele oryginałów  różnej korespondencji wychodzącej z Prezydium  ŻSS a 
także  ŻKOM‐u  i  ŻKOP‐u  krakowskiego  w  latach  1940‐1942.  Sprawy  prywatne,  służbowe,  interwencje, 
prośby o pomoc,  informacje, donosy, przepustki,  tworzenie    lokalnych komitetów,  itp. Poniżej nazwiska 
adresatów korespondencji występujący w teczce: 
 
Topioł Josek 
Torbeczka H. 
TOZ – ŻSS Częstochowa 
Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej TOZ w Krakowie 
TOZ Związek Dystryktowy w Krakowie 
TOZ Łańcut 
TOZ Ropczyce 
Tschelenoff B. 
Turbiner Israel 
Unione delle Comunita Israelitiche Italians 
Weichert Michał  
Weinberger Jakub 
Werdegen I. M. 
Wielikowski Gamsej 
Winer Ber Wolf 
Wolman Szmul 
Zabłudowski Benjamin 
Zakład Profesora Bujwida 
Zakład Zaopatrywania przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie 
Zakłady Przemysłowo‐Handlowe Dr Farmacji K. Wenda w Warszawie 
Zimmermann Henryk 
Ziomkostwo Krakowskie Warszawa 
Zollman Józef 
„ZORIA” Medizinal‐Drogen‐Grosshandlung 
Żydowski Komitet Opiekuńczy Biała Podlaska 
Żydowski Komitet Opiekuńczy Biała Podlaska – Menachem Finkelsztajn 
Żydowski Komitet Opiekuńczy Miejski Częstochowa 
Żydowski Komitet Opiekuńczy Powiatowy Dębica 
ŻSS Żydowski Komitet Opiekuńczy Powiatowy w Janowie Lubelskim 
Żydowski Komitet Opiekuńczy Powiatowy Jasło 
ŻSS Żydowski Komitet Opiekuńczy Miejski w Kielcach 
Żydowski Komitet Opieki Społecznej przy Radzie Starszych w Końskich 
ŻSS Żydowski Komitet Opiekuńczy Miejski w Krakowie 
Żydowski Komitet Opiekuńczy Powiatowy Kraków 
ŻSS Żydowski Komitet Opiekuńczy Miejski w Krakowie Wydział Opieki Nad Dziećmi i Sierotami 
ŻSS Wydział Zaopatrywania do Żydowski Komitet Opiekuńczy Powiatowy w Krakowie 
ŻSS Żydowski Komitet Opiekuńczy Miejski w Lublinie 
Żydowski Komitet Opiekuńczy Powiatowy w Miechowie Leon Krieger 
Żydowski Komitet Opiekuńczy przy Radzie Żydowskiej w Mielcu 
ŻSS Żydowski Komitet Opiekuńczy Nowy Sącz Chaskiel Gutreich 
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ŻSS Żydowski Komitet Opiekuńczy Powiatowy Nowy Targ
ŻSS Żydowski Komitet Opiekuńczy Radom 
ŻSS Żydowski Komitet Opiekuńczy Rzeszów 
ŻSS Żydowski Komitet Opiekuńczy Powiatowy Tarnów 
ŻSS Żydowski Komitet Opiekuńczy Miejski Warszawa  
ŻSS Żydowski Komitet Prezydium do Warszawy 
ŻSS Żmigród 
 
[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  w  teczce  najprawdopodobniej  zachował  się 
oryginalny układ alfabetyczny wg adresatów wpływających pism, ok. 160 kart,  stan  zachowania dobry  i 
średni, maszynopisy i odręczne w jęz. polskim, czytelne w stopniu dobrym i średnim] 

 
Przyb. 
47/97 

 
Pisma do ŻSS 1940‐1942 
 
Nie uwierzytelniane odpisy i niewiele oryginałów różnej korespondencji przychodzącej do Prezydium ŻSS a 
także  ŻKOM‐u  i  ŻKOP‐u  krakowskiego  w  latach  1940‐1942.  Część  pism  jest  odbiciem  korespondencji 
wychodzącej z ŻSS z poprzednich teczek. Sprawy gł. urzędowe ale także prywatne, służbowe, interwencje, 
prośby o pomoc,  informacje, donosy, przepustki,  tworzenie    lokalnych komitetów,  itp. Poniżej nazwiska 
nadawców korespondencji występujący w teczce: 
 
Amt  des  Generalgouvernments  für  die  Besetzten  Polnischen  Gebiete  Innere  Verwaltung 
Bewölkerungwessen und Fürsorge. Pisma sygnowane przez radcę Heinricha 
Birnhack Naftali 
Deutsche Rotes Kreuz Krakau 
Dom Sierot Żydowskich Kraków – Aleksander Bieberstein, Dawid Kurzman, R. Morgenbesser 
Fabryka Chemiczno‐Farmaceutyczna Dr A. Wander S.A. Kraków 
Fernsterblum Szyja 
Gepner A. 
Grünbaum Leib 
Izba Chorych mieszkańców żydowskich punktów przejściowych Kraków 
Jüdische Postsammstelle Krakau 
Kreishauptman Krakau  
Krieg Zygmunt 
Landau Ita 
Löwenherz Henryk 
Ordnungsdienst der Jüdisches Gemeinde Krakau – podpisy Wilhelm Armer 
Przemysłowo‐Handlowe Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess i Syn SA Warszawa 
Rada Starszych Gminy Żydowskiej w Golicach– podpisy Henryk Arnold 
Rada Żydowska (Judenrat) Skierniewice– podpisy H. Guzik 
Judenrat Tarnów 
Rada Żydowska przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Podpisy Adam Czerniakow 
Regierung des Generalgouvernments Hauptabteilung  Innere Verwaltung Abteilung Bewölkerungwessen 
und Fürsorge Krakau 
Reich Ida 
Sonnenthal 
Stadthauptman der Stadt Krakau 
Szpital Epidemiczny Gminy Żydowskiej w Krakowie 
Szpital Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie 
Weinberger Jakub 
Zakłady Przemysłowo‐Handlowe Dr Farmacji K. Wenda w Warszawie 
Zentralbüro der Arbeitsgemeinschaften Jüdischer Handwerker in Krakau – podpisy Israel Lipner 
Zwicher Meilech 
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ZSS Punkt Rozdziału Leków Kraków
ŻSS Komitet Opiekuńczy Powiatowy Kraków 
ŻSS Komitet Opiekuńczy Miejski w Krakowie Wydział Opieki nad Dziećmi i Sierotami – Gizela Thom i Józef 
Steinberg 
ŻSS Komitet Opiekuńczy Miejski w Krakowie 
Jüdishe Sozialle Selbsthilfe Reishof 
ŻSS Komitet Opiekuńczy Warszawa 
 
[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  w  teczce  najprawdopodobniej  zachował  się 
oryginalny układ alfabetyczny wg nadawców wpływających pism, ok. 130 kart, stan zachowania dobry  i 
średni, maszynopisy i odręczne w jęz. polskim i niemieckim, czytelne w stopniu dobrym i średnim] 

 
Przyb. 
48/97 

 
Pisma Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie do ŻSS 1940‐1942 
 
Oryginały i odpisy korespondencji przychodzącej do Prezydium ŻSS a także ŻKOM‐u i ŻKOP‐u krakowskiego 
w latach 1940‐1942 od Gminy Krakowskiej. Część pism jest odbiciem korespondencji wychodzącej z ŻSS z 
poprzednich teczek. Sprawy gł.  
‐ bieżącej działalności Gminy w zakresie pomocy społecznej i opieki, kwestie współpracy uzgadnianej z ŻSS
‐ wnioski o pomoc materiałową, przekazanie żywności, środków higieny, leków, odzieży i obuwia i innych 
towarów jak i kontyngentów zakupów po cenach minimalnych 
‐ różne wykazy np. krakowskich synagog i domów modlitwy 
‐ raportów i sprawozdań 
‐ rozliczeń finansowych 
‐ spraw zakwaterowania i opieki, min dot. wysiedleńców i uchodźców 
‐ spraw prywatnych, interwencji, poszukiwań krewnych itp. 
‐ odpisy niektórych pism wysyłanych przez Gminę do władz niemieckich 
‐ wydarzeń kulturalnych współorganizowanych przez Gminę 
‐ spraw robotników przymusowych, obozów pracy 
‐ spraw personalnych 
 
[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  w  teczce  najprawdopodobniej  zachował  się 
oryginalny układ alfabetyczny wg nadawców wpływających pism, ok. 230 kart, stan zachowania dobry  i 
średni, maszynopisy i odręczne w jęz. polskim i niemieckim, czytelne w stopniu dobrym i średnim] 

 
Przyb. 
49/97 

 
Pisma różnych osób i instytucji do ŻSS i nie tylko 1940‐1942 
 
Oryginały i odpisy korespondencji wychodzącej z ŻSS i przychodzącej do Prezydium ŻSS i delegatur, a także 
odpisy korespondencji innych instytucji powiązanych z ŻSS w sprawach dla ŻSS istotnych. Lata 1940‐1942. 
Część  pism  jest  odbiciem  korespondencji  wychodzącej  z  ŻSS  z  poprzednich  teczek.  uporządkowanie 
alfabetyczne wg nadawców korespondencji. 
 
American Federation Polish Jews New York do ŻSS Warszawa 
Der Beauftragte des Distriktschefs für Stadt Krakau Wolf do ZSS Żydowski Komitet Opiekuńczy Kraków 
Der Beauftragte des Distriktschefs  für Stadt Krakau Rodler do ZSS Żydowski Komitet Opiekuńczy Miejski 
Kraków 
Bieberstein Artur do Michała Weicherta 
Bieberstein Marek do Stadthauptman der Stadt Krakau 
Der Chef des Distrikts Krakau im Generalgouvernement Krakau do Centos Kraków 
Epidemie Spital der Jüdische Gemeinde Krakau Aleksander Bieberstein do Hans Grünberger 
Generalgouvernement  Amt  des  Chefs  des  Distrikts Warschau  Abteilung  Umsiedlung  Transferstelle  do 
Polnische Hilfskomitee Warschau 
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Amt  des  Generalgouvernements  für  die  besetzen  polnische  Gebiete  do Leiter  der 
Judenaussiedlungsaktion beim Chef des Distrikt Krakau  
Generalgouvernement  Der  Gouverneur  des  Distrikts  Radom  Abteilung  Innere  Verwaltung  Simons  do 
Herren Kreis und Stadthauptleute im Distrikt Radom 
Generalgouvernement Distrikt Watschau Der Kommissar  für den  jüdischen Wohnbezirk  in Warschau do 
Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes bei dem Distriktschef in Warschau 
Gmina Żydowska w Krakowie prezes Rozenzweig do TOZ w Krakowie 
Komitet Opieki Społecznej prz Gminie Żydowskiej w Makowie Podhalańskim Edmund Grünspan do RGO w 
Krakowie 
Kreishauptman Kraków do Żydowski Komitet Opiekuńczy Powiatowy w Krakowie 
Der Kreishauptman des Kreises Miechów Senoner do JSS Miechów 
Markuszower J. do JSS Kraków  
Naczelna  Rada  Opiekuńcza  dla  zajętych  polskich  obszarów  do  Amt  des  Generalgouverneurs  für  die 
bezetzen polnischen Gebiete Innere Verwaltung Abteilung Bewölkerungwessen und Fürsorge Krakau 
NRO dla GG Edmund Seyfried do Polski Komitet Opiekuńczy Warszawa Miasto 
NRO do ŻSS Prezydium dla ŻKOM‐u Chełm 
NRO do ŻSS Prezydium dla ŻKOM‐u Lublin 
Ostbahn Güterabfertigung Lublin do ŻSS Lublin 
Stefan  Ostrągowski  Pharmazeutische  Grosshandlung  Krakau  do  Distrikt  Krakau  Abteilung 
Gesundhaitswessen und gesundheitliche Volkspflege, Referat Apotheken und Arzneimittel Wessen Krakau
Phorille M. do Marka Biebersteina 
RGO Kraków do Gmina Żydowska Kraków 
RGO Kraków Adam ROnikier do Chaima Hilfsteina 
RGO KRAKÓW do Składnica Kółek w Łańcucie 
RGO do Żydowskiej Gminy Wyznaniowej Kraków Marek Bieberstein 
RGO KRAKÓW Edmund Seyfried do ŻSS ŻKOP Nowy Targ 
Rada  Żydowska  Kraków  do  Treuhandstelle  im  Distrikt  Krakau  durch  den  Kommandeur  den 
Sicherheitspolizei und des SD im Distrikt Krakau 
Regierung  des  Generalgouvernments  Hauptabteilung  Innere  Verwaltung  Unterabteilung 
Kommunalverwaltung Krakau Fej do Herren Distriktschefs: Krakau, Warschau, Radom und Lublin 
Regierung des Generalgouvernments Hauptabteilung Innere Verwaltung Kleber do Deutsche Rote Kreutz 
Krakau 
Regierung des Generalgouvernments Hauptabteilung  Innere Verwaltung Abteilung Bewölkerungwessen 
und Fürsorge Krakau Weinrauch L. do RGO w Krakowie 
Der Sonderbeauftragte für die Fleckfieberbekämpfung in Generalgouvernment Warschau do RGO Kraków 
Adam Ronikier 
Sicherheitspolizei und des SD in Generalgouvernment Krakau do Regierung des Generalgouvernments 
Spółdzielczy Bank Kredytowy Spółdzielnia z ogr. odp. w Krakowie A. Łopuszański do Bursa Rekodzielnicza 
Sierot Żydowskich przy Stowarzyszeniu Rękodzielnictwa Żydowskiego  „SZOMER UMONIM” 
Der Stadthauptman Krakau do ZSS ŻKOP Kraków 
Der Stadthauptman der Stadt Krakau podpisany Schäfer do Isidor Stahlhammer 
Żydowscy Inwalidzi Wojenni, Wdowy  i Sieroty Wojenne z Krakowa Róża Kreuzwirth, Abraham Rosenfeld, 
Amelia Mehler, Fryda Schneweis, Wolf i Rywa Kreman, Hlifstein do Adama Ronikiera 
Jüdische Soziale Selbsthilfe Jüdische Hilfskomitee für den Kreis Krasnystaw do RGO w Krakowie 
ZSS Delegatura w Otwocku do RGO w Krakowie 
ŻSS ŻKOM w Radomiu M. Salbe do NRO dla GG Kraków 
Jüdische Soziale Selbsthilfe Rzeszów do Kreishauptman Rzeszów 
ZSS Żydowski Komitet Społeczny Warszawa A. Sztolcman do J. Jaszuński 
Pisma w sprawie utworzenia Żydowskiego Społecznego Towarzystwa Powierniczego 
Sprawa Rodziny Reisenfeld 
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[teczka,  akta  luzem,  nieuporządkowane  i  niepaginowane,  w  teczce  najprawdopodobniej  zachował  się 
oryginalny układ alfabetyczny wg nadawców wpływających pism, ok. 180 kart  stan  zachowania dobry  i 
średni, maszynopisy i odręczne w jęz. polskim i niemieckim, czytelne w stopniu dobrym i średnim] 

Przyb. 
94/01 i 
95/01 

Papiery szefa służb prasowych przy Rządzie GG 1939‐43, kart ok. 120 
 

Przyb. 
96/01, 
97/01, 
98/01 i 
99/01 

Serwisy informacyjne Agencji Prasowej GG TELEPRESS 1942‐43, kart ok. 500 
 

Przyb. 
100/01 

Biuletyny prasowe "Politischer Dienst" wydane przez Ministerstwo Oświecenia Publicznego i  Propagandy 
III Rzeszy, kart ok. 100 

Przyb. 
212/74 

Wincenty Sypuła, Historia Żydów w Krakowie, kart ok. 30
 

Przyb. 
73/79 

Papiery dotyczące Krakowskiego Stow. Ogródków Działkowych 1940‐42. Wykazy robotników (Żydów) w 
1940r., kart ok. 80 
 

Przyb. 
293/83 

Relacja dotycząca mordowania Żydów w Tenczynku
 

   

Przyb. 
86/89 

Zygmunt Felczyński, Materiały dotyczące Szpitala żydowskiego w Przemyślu, kart ok. 50 
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