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Scope and content of collection 
This collection comprises selected records of the County Starosty in Częstochowa, 1919-1939, towns of: 

Częstochowa, Krzepice, Mstów, Olsztyn and Przyrów, as well as 22 rural communes. Consists 
mainly of monthly reports related to political and social situation, to anti-Semitic propaganda 
and activities of the National Party (Stronnictwo Narodowe) and other right-wing organization's 
fighting squads. There are also reports of other starosties: Piotrków, Radomsko, Wieluń, 
Włoszczowa, Zawiercie. The collection includes also records on Jewish associations and 
organizations and Jewish religious communities: correspondence with the Synagogue Districts of 
places located in the County of Częstochowa, the synagogue registration cards in Częstochowa, 
synagogue layouts, minutes of sessions of the community governments, lists of Jewish families 
inhabiting the Węglowice commune, and a register of Jewish community members in Krzepice. 
There are also files of Jewish guilds in Koziegłowy, Kłobuck and Krzepice: shoemakers and shoe 
top makers, tailors, cap makers, furriers, bakers, butchers and confectioners. Some of the files 
contain layouts of Jewish bakeries. 
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System of arrangement 
The system of arrangement of the source repository has been preserved in digital images. Arranged in 

three series: 1. Reports; 2.Jewish associations and organization; 3. Jewish religous communities. 
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Ogólny Żydowski Związek Robotniczy "Bund" w Polsce. 
Stronnictwo Narodowe. 
Strzecha Robotnika. 
Bajs-Lechem. 
Ceirej Sjon. 
Hitachduth. 
Jews--Poland--Częstochowa--History--20th century--Registers. 
Jewish artisans--Poland--Częstochowa--History--20th century--Registers. 
Poland--Politics and government--1918-1939. 
Częstochowa (Poland) 



Janów (Poland) 
Koziegłowy (Poland) 
Krzepice (Poland) 
Krzepice (Poland) 
Kłobuck (Poland) 
Mstów (Poland) 
Olsztyn (Poland) 
Piotrków (Poland) 
Przyrów (Poland) 
Radomsko (Poland) 
Trusk 
Registers. 
Reports. 
Correspondence. 
Plans (maps) 

 
 

CONTAINER LIST 
 
 
Zespół obejmuje akta będące wynikiem działalności Starostwa Powiatowego Częstochowskiego w latach 
1919-1939, które obejmowało miasta: Częstochowa (było tu Starostwo Grodzkie), Janów, Krzepice, 
Mstów, Olsztyn i Przyrów oraz 22 gminy wiejskie. Zespół stanowią głównie sprawozdania sytuacyjne, w 
których znaleźć można informacje o nastrojach społecznych, propagandzie antysemickiej i działalności 
bojówek Stronnictwa Narodowego i innych prawicowych organizacji. W zespole znajdują się ponadto 
sprawozdania innych starostw:  Piotrków, Radomsko, Wieluń, Włoszczowa, Zawiercie. Teczki 47 i 48 oraz 
795 i 796 dotyczą żydowskich stowarzyszeń i organizacji. Teczki 364-367 dotyczą Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej i zawierają m.in. korespondencję z Okręgami Bożniczymi z miejscowości położonych na terenie 
Powiatu Częstochowskiego, karty rejestracyjne synagog i modlitewni w Częstochowie, plany szkół i 
modlitewni, protokoły zebrań Zarządów Gmin, listę rodzin żydowskich zamieszkałych w gminie 
Węglowice, rejestr członków gminy wyznaniowej Żydowskiej w Krzepicach. W zespole tym są także akta 
żydowskich cechów rzemieślniczych (w Kłobucku, Koziegłowach i Krzepicach): szewców i cholewkarzy, 
krawców, czapników, kuśnierzy, piekarzy, rzeźników, cukierników. Kilka jednostek zawiera plany 
żydowskich piekarni. 
 
 
17  „Sprawozdania sytuacyjne własne 1921-1922”; poszyt zawiera miesięczne sprawozdania 

sytuacyjne Starostwa Częstochowskiego za lata 1921-1922, omawiające sytuację polityczno-
społeczną na terenie starostwa powiatowego (m.in. działalność partii politycznych, w tym 
żydowskich, organizacji społecznych i zawodowych, ogólnie stan bezpieczeństwa publicznego; 
poza tym odnaleźć można tutaj materiały dotyczące mniejszości narodowych, ze szczególnym 
naciskiem położonym na ludność żydowską, we fragmentach sprawozdań poświęconych partiom 
politycznym działającym na terenie Powiatu Częstochowskiego, znaleźć także można tu 
informacje na temat antysemickiej polityki i propagandy Stronnictwa Narodowego oraz akcji 
antyżydowskich (np. bojkot handlowy, wybijanie szyb w zakładach żydowskich, pobicia Żydów 
przez bojówki narodowców); w sumie poszyt liczy 57 kart numerowanych, jedno- i dwustronnie 
zapisanych, co daje ok. 100 klatek mikrofilmu 



 
19  „Sprawozdania sytuacyjne własne za XII 1926”; poszyt zawiera miesięczne sprawozdanie 

sytuacyjne Starostwa Częstochowskiego za miesiąc grudzień 1926, omawiające sytuację 
polityczno-społeczną na terenie starostwa powiatowego; charakterystyka j.a. jak wyżej (zob. 
sygn. 17); w sumie poszyt liczy 8 kart numerowanych,  

 
20  „Sprawozdania sytuacyjne własne miesięczne 1927”; poszyt zawiera miesięczne 

sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Częstochowskiego za 1927 rok, omawiające sytuację 
polityczno-społeczną na terenie starostwa powiatowego; charakterystyka j.a. jak wyżej (zob. 
sygn. 17); w sumie poszyt liczy 184 kart numerowanych,  

 
21  „Sprawozdania sytuacyjne własne tygodniowe 1928”; poszyt zawiera miesięczne 

sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Częstochowskiego za 1927 rok, omawiające sytuację 
polityczno-społeczną na terenie starostwa powiatowego; charakterystyka j.a. jak wyżej (zob. 
sygn. 17); w sumie poszyt liczy 284 kart numerowanych,  

 
22  „Sprawozdania sytuacyjne własne za XII 1931”; poszyt zawiera miesięczne sprawozdanie 

sytuacyjne Starostwa Częstochowskiego za miesiąc grudzień 1931, omawiające sytuację 
polityczno-społeczną na terenie starostwa powiatowego; charakterystyka j.a. jak wyżej (zob. 
sygn. 17); w sumie poszyt liczy 18 kart numerowanych,  

 
23  „Sprawozdania sytuacyjne własne miesięczne 1932-1933”; poszyt zawiera miesięczne 

sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Częstochowskiego za 1932 rok, omawiające sytuację 
polityczno-społeczną na terenie starostwa powiatowego; charakterystyka j.a. jak wyżej (zob. 
sygn. 17); w sumie poszyt liczy 205 kart numerowanych,  

 
24  „Sprawozdania sytuacyjne własne miesięczne 1933-1934”; poszyt zawiera miesięczne 

sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Częstochowskiego za 1933 rok, omawiające sytuację 
polityczno-społeczną na terenie starostwa powiatowego; charakterystyka j.a. jak wyżej (zob. 
sygn. 17); w sumie poszyt liczy 185 kart numerowanych,  

 
25  „Sprawozdania sytuacyjne własne miesięczne i kwartalne 1934-1935”; poszyt zawiera 

miesięczne sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Częstochowskiego za 1934 rok, omawiające 
sytuację polityczno-społeczną na terenie starostwa powiatowego; charakterystyka j.a. jak wyżej 
(zob. sygn. 17); w sumie poszyt liczy 262 kart numerowanych,  

 
26  „Sprawozdania sytuacyjne własne miesięczne 1935-1936”; poszyt zawiera miesięczne 

sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Częstochowskiego za 1935 rok, omawiające sytuację 
polityczno-społeczną na terenie starostwa powiatowego; charakterystyka j.a. jak wyżej (zob. 
sygn. 17); w sumie poszyt liczy 121 kart numerowanych,  

 
27  „Sprawozdania sytuacyjne własne miesięczne 1936-1937”; poszyt zawiera miesięczne 

sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Częstochowskiego za 1936 rok, omawiające sytuację 
polityczno-społeczną na terenie starostwa powiatowego; charakterystyka j.a. jak wyżej (zob. 
sygn. 17); w sumie poszyt liczy 203 kart numerowanych, 

 
28  „Sprawozdania sytuacyjne własne miesięczne 1937-1938”; poszyt zawiera miesięczne 

sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Częstochowskiego za 1937 rok, omawiające sytuację 



polityczno-społeczną na terenie starostwa powiatowego; charakterystyka j.a. jak wyżej (zob. 
sygn. 17); w sumie poszyt liczy 289 kart numerowanych,  

 
29  „Sprawozdania sytuacyjne własne miesięczne 1938-1939”; poszyt zawiera miesięczne 

sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Częstochowskiego za 1932 rok, omawiające sytuację 
polityczno-społeczną na terenie starostwa powiatowego; charakterystyka j.a. jak wyżej (zob. 
sygn. 17); w sumie poszyt liczy 433 kart numerowanych,  

 
30  „Sprawozdania sytuacyjne własne (miesięczne) I 1939-VII 1939”; poszyt zawiera 

miesięczne sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Częstochowskiego za 1932 rok, omawiające 
sytuację polityczno-społeczną na terenie starostwa powiatowego; charakterystyka j.a. jak wyżej 
(zob. sygn. 17); w sumie poszyt liczy 129 kart numerowanych,  

 
35  „Sprawozdania sytuacyjne starostw obcych - Piotrków 1936-1938”; poszyt zawiera 

miesięczne sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim za 
okres grudzień 1936 – grudzień 1937, omawiające sytuację polityczno-społeczną na terenie 
Starostwa Powiatowego Piotrków Trybunalski, wchodzącego w skład Województwa Łódzkiego, 
lecz sąsiadującego ze Starostwem Częstochowskim (Woj. Kieleckie); w sprawozdaniach z tzw. 
starostw obcych na szczególną uwagę zasługują  informacje na temat antysemickiej polityki i 
propagandy Stronnictwa Narodowego oraz akcji antyżydowskich (np. bojkot handlowy, 
wybijanie szyb w zakładach żydowskich, pobicia Żydów przez bojówki narodowców); 
charakterystyka j.a. jak wyżej (zob. sygn. 17); w sumie poszyt liczy 203 kart numerowanych,  

 
36  „Sprawozdania sytuacyjne starostw obcych (Radomsko) 1936-1937”; poszyt zawiera 

miesięczne sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Powiatowego w Radomsku za okres grudzień 
1936 – grudzień 1937, omawiające sytuację polityczno-społeczną na terenie Starostwa 
Powiatowego Radomsko, wchodzącego w skład Województwa Łódzkiego, lecz sąsiadującego ze 
Starostwem Częstochowskim (Woj. Kieleckie); charakterystyka j.a. jak wyżej (zob. sygn. 17 i 35); 
w sumie poszyt liczy 209 kart numerowanych,  

 
37  „Sprawozdania sytuacyjne starostw obcych - Wieluń 1936-1937”; poszyt zawiera 

miesięczne sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Powiatowego w Wieluniu za okres grudzień 
1936 – grudzień 1937, omawiające sytuację polityczno-społeczną na terenie Starostwa 
Powiatowego Wieluń, wchodzącego w skład Województwa Łódzkiego, lecz sąsiadującego ze 
Starostwem Częstochowskim (Woj. Kieleckie); charakterystyka j.a. jak wyżej (zob. sygn. 17 i 35); 
w sumie poszyt liczy 308 kart numerowanych,  

 
38  „Sprawozdania sytuacyjne starostw obcych - Włoszczowa 1936-1937”; poszyt zawiera 

miesięczne sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Powiatowego we Włoszczowej za okres styczeń 
1937 – grudzień 1937, omawiające sytuację polityczno-społeczną na terenie Starostwa 
Powiatowego Włoszczowa, wchodzącego podobnie jak Starostwo Częstochowskie w skład 
Województwa Kieleckiego; charakterystyka j.a. jak wyżej (zob. sygn. 17 i 35); w sumie poszyt 
liczy 133 stron paginowanych,  

 
39  „Sprawozdania sytuacyjne starostw obcych - Zawiercie 1936-1937”; poszyt zawiera 

miesięczne sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Powiatowego w Zawierciu za okres styczeń 1937 
– grudzień 1937, omawiające sytuację polityczno-społeczną na terenie Starostwa Powiatowego 
Zawierciańskiego, wchodzącego podobnie jak Starostwo Częstochowskie w skład Województwa 



Kieleckiego; charakterystyka j.a. jak wyżej (zob. sygn. 17 i 35); w sumie poszyt liczy 201 stron 
paginowanych,  

 
43  „Związek Żydowskich Inwalidów Wojennych w Częstochowie”; poszyt zawiera 

korespondencję urzędową za okres wrzesień październik 1932 oraz statut Związku Żydowskich 
Inwalidów, Wdów i Sierot Wojennych w Częstochowie; poszyt liczy ok. 20 kart jedno- i 
dwustronnie zapisanych, numerowanych 

 
47  „Stowarzyszenia i organizacje społeczno-wychowawcze żydowskie”; poszyt zawiera 

korespondencję urzędową żydowskich organizacji i stowarzyszeń za okres 1919-1929 oraz 
sporadycznie ich statuty:żydowskich związków zawodowych (np. Związku Zawodowego 
Majstrów Piekarskich w Częstochowie, Centralnego Związku Rzemieślników Żydów), 
stowarzyszeń oświatowych i pomocowych (np. Stowarzyszenia „Strzecha Robotnicza” – 
załączono także wykazy członków „Strzechy” - w Częstochowie, Komitet Pomocy Studentom 
Żydom, Żydowskiej Organizacji Szkolnej, Centralnego Towarzystwa przeciw Nędzy Wyjątkowej-
„Bajs-Lechem” „Dom Chleba”), religijnych (Stowarzyszenie Specjalnej Nauki Biblii, Ahawaj 
Tortar), sportowych (Żydowskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego w Częstochowie) 
oraz politycznych (Sjon. Frakcja Ludowa „Ceirej Sjon”, Poalej-Sjon Lewica, Ogólno-Żydowski 
Związek Robotniczy „Bund”, „Hitachduth”) ; w sumie poszyt liczy kart 385, jedno- i obustronnie 
zapisanych,  

 
48  „Stowarzyszenia i organizacje żydowskie”; poszyt zawiera korespondencję urzędową 

żydowskich organizacji i stowarzyszeń za okres 1930-1938 oraz sporadycznie ich statuty: 
Zjednoczenie Szkół Żydowskich, Żydowska Liga Oświaty, „Szomraj Szabos W’hadas”- 
Przestrzegania Soboty i Głównych Zasad Religii, „Gemiłus-Chesed”-Dobroczynność w mieście 
Janowie, Towarzystwo Dobroczynności dla Żydów w Częstochowie, Komitetu Organizacyjnego 
Kongresu Samopocy Żydowskiej w Polsce Oddział w Kłobucku, Poalej-Sjon Lewica, „Bund”, 
Organizacji Ogólnych Sjonistów w Polsce „TOZ” Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności 
Żydowskiej w Polsce, Bezprocentowej Kasy Dobroczynności- „Gmilat Chesed” w Przyrowie, 
Kultur-Liga w Kłobucku; obok tego w poszycie znajdują się doniesienia policyjne Urzędu 
Wojewódzkiego dotyczące stosunków polsko-żydowskich w lokalnym handlu i rzemiośle oraz 
sprawozdanie Starosty Powiatowego Częstochowskiego z marca 1938 n/t sytuacji ludności 
żydowskiej w powiecie częstochowskim; w sumie poszyt liczy kart 153, jedno- i obustronnie 
zapisanych, co daje ok. 160 klatek mikrofilmu 

 
65  „Organizacje handlowe 1922-1932”; poszyt zawiera m.in. obszerną korespondencję 

urzędową oraz statut Żydowskiego Związku Handlu Starzyzną; w sumie poszyt liczy 91 kart, 
jedno- i obustronnie zapisanych, co daje ok. 150 klatek mikrofilmu 

 
168  „Ewidencja wydanych paszportów Nansenowskich 1930-1935”; poszyt zawiera wykaz 

nazwisk, numerów i serii paszportów tzw. nansenowskich osób głłównie pochodzenia 
żydowskiego w latach 1930-1935; w sumie poszyt liczy 4 karty nienumerowane, jedno- i 
obustronnie zapisane, co daje ok. 10 klatek mikrofilmu 

 
364  „Sprawy wyznania mojżeszowego”; poszyt zawiera korespondencję urzędową członków 

Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w miejscowościach położonych na terenie Powiatu 
Częstochowskiego w sprawach  różnych (m.in. zatwierdzenia domów modlitwy), adresowane 
głównie do Starosty Częstochowskiego oraz urzędowe odpowiedzi za lata 1922-1927; w sumie 



poszyt liczy 118 karty, numerowane, jedno- i dwustronnie zapisane, co daje w sumie ok. 150 
klatek mikrofilmu 

 
365  „Sprawy wyznania mojżeszowego”; poszyt zawiera korespondencję urzędową członków 

Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w miejscowościach położonych na terenie Powiatu 
Częstochowskiego w sprawach  różnych  (m.in. zatwierdzenia domów modlitwy), adresowane 
głównie do Starosty Częstochowskiego oraz urzędowe odpowiedzi za lata 1927-1931; w sumie 
poszyt liczy 62 karty, numerowane, jedno- i dwustronnie zapisane, co daje w sumie ok. 80 klatek 
mikrofilmu 

 
366  „Sprawy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 1922-1929”; poszyt zawiera szczególnie 

istotną dla historii religijnej Żydów częstochowskich korespondencję Okręgów Bożniczych Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej miejscowości położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego, karty 
rejestracyjne synagog i modlitewni w Częstochowie, plany szkół modlitewnych i modlitewni, 
protokoły zebrań Zarządów Gmin, listę rodzin żydowskich zamieszkałych w gminie Węglowice, 
rejestr członków gminy wyznaniowej Żydowskiej w Krzepicach – dokumenty te obejmują lata 
1922-1929; poszyt liczy 152 karty jedno- i dwustronnie zapisane, numerowane, co daje ok. 200 
klatek mikrofilmu 

 
367  „Sprawy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej1930-1932”; poszyt zawiera korespondencję 

Okręgów Bożniczych Gminy Wyznaniowej Żydowskiej miejscowości na terenie Powiatu 
Częstochowskiego, protokoły wyborów do Rady i Zarządu Gminy w Częstochowie, plan bożnicy 
w Truskolasach, gm. Panki – dokumenty te obejmują lata 1930-1932; poszyt liczy ok. 120 kart 
jedno- i dwustronnie zapisanych, numerowanych,  

 
368 T. 1 „Zmiany wyznań 1922-1934”; poszyt zawiera korespondencję urzędową oraz podania do 

Starosty o rejestrację zmiany wyznania; występuje tu kilka przypadków konwersji z religii 
mojżeszowej na katolicką lub odwrotnie, a także rezygnacji z wyznania mojżeszowego na rzecz 
pozostania bezwyznaniowcem (zob. karty 3 i 86-99); w sumie poszyt zawiera 107 kart, z czego 
sugerowałbym zmikrofilmować tylko w/w 14 jedno- i dwustronnie zapisanych,  

 
573  „Cech Szewców i Cholewkarzy Żydów w Kłobucku”; poszyt zawiera korespondencję 

urzędową Cechu Szewców i Cholewkarzy Żydów w Kłobucku za lata 1931-1939, odpisy 
protokołów zebrań członków cechu oraz statut; w sumie poszyt liczy 27 kart numerowanych 
oraz 28-stronicową książeczkę statutową w/w cechu,  

 
574  „Cech Krawców, Czapników i Kuśnierzy Żydów w Kłobucku”; poszyt zawiera 

korespondencję urzędową Cechu Szewców i Cholewkarzy Żydów w Kłobucku za lata 1930-1939, 
odpisy protokołów zebrań członków cechu oraz statut; w sumie poszyt liczy 43 kart 
numerowanych oraz 28-stronicową książeczkę statutową w/w cechu,  

 
578  „Cech Szewców i Cholewkarzy Żydów w Koziegłowach”; poszyt zawiera korespondencję 

urzędową Cechu Szewców i Cholewkarzy Żydów w Koziegłowach za lata 1929-1938, odpisy 
protokołów zebrań członków cechu, sprawozdania kasowe, pokwitowania wpłat składek; w 
sumie poszyt liczy 218 kart numerowanych,  

 
579  „Cech Piekarzy, Rzeźników i Cukierników Żydów w Krzepicach”; poszyt zawiera 

korespondencję urzędową Cechu Piekarzy, Rzeźników i Cukierników Żydów w Krzepicach za lata 



1929-1939, odpisy protokołów zebrań członków cechu, sprawozdania kasowe, budżety, 
deklaracje wstąpienia rzemieślników do cechu; w sumie poszyt liczy 92 kart numerowanych,  

 
795  „Nadzór nad stowarzyszeniami i związkami i zakładami o celach opieki społecznej... 

1921-1925”; poszyt zawiera korespondencję urzędową z lat 1921-1925 oraz statuty różnych 
organizacji o celach opieki społecznej, w tym Towarzystwa Dobroczynności dla Żydów w 
Częstochowie; w sumie poszyt liczy 100 kart nienumerowanych,  

 
796  „Nadzór nad stowarzyszeniami i związkami i zakładami o celach opieki społecznej... 

1925-1931”; poszyt zawiera korespondencję urzędową rozmaitych stowarzyszeń 
charytatywnych i opieki społecznej z lat 1925-1931, w tym obszerną korespondencję 
stowarzyszeń żydowskich, głównie Towarzystwa Dobroczynności dla Żydów (załączono „Statut”) 
na stronach: 94-159 oraz Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej (s. 160-169); w 
sumie poszyt liczy stron 193 paginowanych,  

 
877  „Plan piekarni Mordki Skowronka, ul Solna, róg Krakowskiej w Krzepicach”; poszyt 

zawiera plan i korespondencję dotyczącą w/w piekarni z 1929 roku; poszyt liczy ok. 10 kart, 
nienumerowanych,  

 
878  „Plan piekarni Tobiasza Rozena, ul. Rębielicka w Krzepicach”; poszyt zawiera plan i 

korespondencję dotyczącą w/w piekarni z 1930 roku; poszyt liczy ok. 5 kart, nienumerowanych,  
 
879  „Plan rozmieszczenia maszyn wytwórni wyrobów metalowych należ. Do A. Imicha i 

Wekslera, ul N.M.Panny 16 w Częstochowie”; poszyt zawiera plan w/w zakładu z 1930 roku; 
poszyt liczy ok. 1 kartę i okładki,  

 
880  „Plan urządzenia piekarni Jakóba Berezy w Kamienicy Polskiej, gm. Kam. Polska”; poszyt 

zawiera plan i korespondencję dotyczącą w/w piekarni; poszyt liczy ok. 20 kart, 
nienumerowanych,  

 


