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Scope and content of collection 
This collection contains selected records of the County Department of Częstochowa, Poland, created by 

the various departments.  Includes minutes, resolutions of the sessions of communal councils 
and budget files. Contains information concerning Jews, including lists of the unemployed, the 
aldermen (towns Kłobuck, Krzepice and other communes), merchants, physicians and farmers. 
Minutes of the communal councils contain affairs of the Jewish community and the names of 
Jewish aldermen. 
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System of arrangement 
The system of arrangement of the source repository has been preserved in digital images. Arranged in 

four series: 1. Organizing Department, General and Commercial; 2.Department of Municipal 
Affairs; 3. Department of Public Health; 4. Department of Social Welfare. 
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CONTAINER LIST 
 

Akta zespołu Wydziału Powiatowego w Częstochowie zawierają materiały dotyczące powiatu 
częstochowskiego. Wybrane materiały pochodzą z referatów: organizacyjnego, ogólnego, 
gospodarczego, spraw gminnych, zdrowia publicznego i opieki społecznej. Są to przeważnie 
protokoły i uchwały z posiedzeń rad gminnych i akta budżetowe. W aktach znajdują się informacje 
dotyczące osób pochodzenia żydowskiego, chociażby w listach bezrobotnych, ale także wśród 
radnych miast (m.in. Kłobucka, Krzepic) i gmin, kupców, lekarzy, rolników. W protokołach obrad 
poszczególnych Rad Gminnych znajdujemy informacje o społeczności żydowskiej oraz nazwiska 
żydowskich radnych.  
 
Referat Organizacyjny, Ogólny i Gospodarczy    



 
14 Materiały statystyczne, akta za lata 1921-1925 kart 44 [w jednostce występują materiały 

o osobach pochodzenia żydowskiego, m.in. w wykazie zakładów przemysłowych w 
powiecie częstochowskim (wykaz na kartach 2-9): „Cegielnia Zandberg, „Cegielnia” 
Mordki Rajcha, „Garbarnia” Lewka Pelki, „Olejarnia” Moszka Krakowskiego, handel 
drzewem Chila Ingbera, fabryka łyżek Herszlika Landaua i inne. Osoby pochodzenia 
żydowskiego występują również wśród płatników podatku na utrzymanie dróg kołowych 
w powiecie częstochowskim (karty 13-28): Izrael Zandztein, Szmul Frydman, Icek Kohn, 
Hajnoch Altman, Moszek Jeleń, Janas Szachmanowicz i inni].  

 
22 Księga protokołów posiedzeń  Sejmiku Częstochowskiego, akta za lata 1921-1923 kart ok. 

140 [w jednostce znajdują się nazwiska osób pochodzenia żydowskiego wśród radnych z 
powiatu częstochowskiego lecz są one w zdecydowanej mniejszości] 

 
23 Księga protokołów Wydziału Powiatowego Sejmiku Częstochowskiego, akta za lata 1925-

1927 kart ok. 140  [w jednostce znajdują się nazwiska osób pochodzenia żydowskiego 
wśród radnych z powiatu częstochowskiego lecz są one w zdecydowanej mniejszości]  

 
24 Sprawy zebrań Rady Powiatowej i Wydziału Powiatowego, akta za lata 1919-1923, kart 

ok. 140 [w jednostce znajdują się nazwiska osób pochodzenia żydowskiego wśród radnych 
z powiatu częstochowskiego lecz są one w zdecydowanej mniejszości] 

  
25 Sprawy zebrań Rady Powiatowej i Wydziału Powiatowego, akta za lata 1924-1929,  
 kart ok. 140 [w jednostce znajdują się nazwiska osób pochodzenia żydowskiego wśród 

radnych z powiatu częstochowskiego lecz są one w zdecydowanej mniejszości] 
 
26 Sprawy zebrań Rady Powiatowej i Wydziału Powiatowego, akta za lata 1931-1933, kart 

ok. 140 [w jednostce znajdują się nazwiska osób pochodzenia żydowskiego wśród radnych 
z powiatu częstochowskiego lecz są one w zdecydowanej mniejszości] 

 
27 Sprawy zebrań Rady Powiatowej i Wydziału Powiatowego, akta za l934 r., kart ok. 140 [w 

jednostce znajdują się nazwiska osób pochodzenia żydowskiego wśród radnych 
poszczególnych gmin lecz są one w zdecydowanej mniejszości] 

 
28 Sprawy zebrań Rady Powiatowej i Wydziału Powiatowego, akta za l935 r., kart ok. 140 [w 

jednostce znajdują się nazwiska osób pochodzenia żydowskiego wśród radnych z powiatu 
częstochowskiego lecz są one w zdecydowanej mniejszości] 

 
64 Prośba o subsydia organizacji z różnych miast, akta za lata 1929-1934, kart ok. 130. [na 

karcie 76 List z Towarzystwa „Bejs – Lechem” do Wydziału Powiatowego z prośbą o 
wsparcie finansowe. Towarzystwo zajmowała się niesieniem pomocy doraźnej w postaci 
artykułów żywnościowych, węgla na zimę dla osób potrzebujących]. 

 
Referat Spraw Gminnych 



 
67 Akta posiedzeń Rady Gminnej gminy Dźbów, akta za lata 1919-1926,  kart ok. 80 [wśród 

radnych znajdują się osób pochodzenia żydowskiego] 
 
68 Gmina Dźbów – protokoły posiedzeń Rady Gminnej, akta za lata 1921-1926, kart ok. 80 

[wśród radnych znajdują się osób pochodzenia żydowskiego] 
 
69 Gmina Dźbów – protokoły posiedzeń Rady Gminnej, akta za lata 1927-1935, kart ok. 80 

[wśród radnych znajdują się osób pochodzenia żydowskiego] 
 
71 Akta o korespondencji gminy Dźbów w sprawach podatków, uchwał i protokoły z 

posiedzeń, akta za lata 1926-1930 [wśród radnych znajdują się osób pochodzenia 
żydowskiego] 

   
91 Gmina Kamyk. Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Gminnej, akta za lata 1919-1924 
 
92 Akta gminy Kamyk. Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Gminnej, akta za lata 1922-

1925 
 
93 Gmina Kamyk. Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Gminnej, akta za lata 1926-1934 
 
94 Gmina Kamyk. Protokoły rewizji gminnej, akta za 1924 r. 
 
95 Akta nadużyć wójta i sołtysów gminy Kamyk, akta za lata 1934-1935 
 
96 Akta o korespondencji z gminą Kamyk w sprawach personalnych, uchwał gminnych i 

inne, akta za lata 1921-1928 
 
131 Akta Gminy Olsztyn. Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Gminnej, akta za lata 1919-

1925, kart ok. 250 [wśród radnych znajdują się osób pochodzenia żydowskiego] 
 
132 Akta Gminy Olsztyn. Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Gminnej, akta za lata 1919-

1929, kart ok. 250 [wśród radnych znajdują się osób pochodzenia żydowskiego] 
 
133 Akta Gminy Olsztyn. Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Gminnej, akta za lata 1930-

1939, kart ok. 250 [wśród radnych znajdują się osób pochodzenia żydowskiego] 
 
170 Gmina Przyrów. Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Gminnej, akta za lata 1919-1925 
  
171 Protokoły uchwał rad i zarządów gminnych gminy Przyrów, akta za lata 1928-1934 
 
204 Gmina Wancerzów. Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Gminnej, akta za lata 1919-

1926  
 



205 Gmina Wancerzów. Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Gminnej, akta za lata 1927-
1933 

 
226 Akta posiedzeń Rady Miejskiej m. Kłobucka, akta za lata 1919-1926, [wśród radnych 

znajdują się osób pochodzenia żydowskiego] 
 
227 M. Kłobuck. Protokoły i uchwały posiedzeń Rady Miejskiej, akta za lata 1919-1933, kart 51 

[wśród radnych znajdują się osób pochodzenia żydowskiego] 
 
228 M. Kłobuck. Korespondencja w sprawie dzierżawy wiśni, herbaciarni, zadłużeń 

podatkowych i inna, akta za lata 1919-1934, kart ok. 140 [wśród radnych znajdują się osób 
pochodzenia żydowskiego] 

 
229 M. Kłobuck. Korespondencja w sprawach podatkowych, personalnych, protokoły i 

uchwały, budżety, wykonanie budżetu i inne, akta za lata 1935-1936, kart ok. 140 [wśród 
radnych znajdują się osób pochodzenia żydowskiego] 

 
230 M. Kłobuck. Korespondencja w sprawie podatków, protokoły i uchwały z posiedzeń, 

roczne sprawozdanie rachunkowe 1935/1936, akta za lata 1936-1937, kart ok. 140 [wśród 
radnych znajdują się osób pochodzenia żydowskiego] 

  
231 M. Kłobuck. Korespondencja w sprawie dzierżawy, świadczeń drogowych, protokoły i 

uchwały, roczne sprawozdanie rachunkowe 1938/1939 i inne, akta za 1938 r., kart ok. 140 
[wśród radnych znajdują się osób pochodzenia żydowskiego] 

 
232 M. Krzepice. Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Miejskiej, akta za lata 1919-1926, kart 

ok. 120 [wśród radnych znajdują się osób pochodzenia żydowskiego]  
 
233 M. Krzepice. Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Miejskiej, akta za lata 1927-1935, kart 

ok. 120 [wśród radnych znajdują się osób pochodzenia żydowskiego] 
 
235 M. Krzepice. Korespondencja w sprawach mieszkaniowych, podatkowych, personalnych i 

inna, akta za lata 1919-1929, kart ok. 140 [wśród radnych znajdują się osób pochodzenia 
żydowskiego] 

 
236 M. Krzepice. Korespondencja w sprawach odwołań podatkowych, personalnych zażaleń i 

inna, akta za lata 1930-1933, kart ok. 140 [wśród radnych znajdują się osób pochodzenia 
żydowskiego] 

 
237 M. Krzepice. Korespondencja w sprawach odwołań podatkowych, protokoły i uchwały, 

budżet, roczne sprawozdanie rachunkowe 1934/1935 i inne, akta za lata 1935-1936, kart 
ok. 140 [wśród radnych znajdują się osób pochodzenia żydowskiego] 

 



238 M. Krzepice. Korespondencja w sprawach uchwał gminnych, protokoły z posiedzeń, 
roczne sprawozdanie rachunkowe 1935/1935 i inne, akta za lata 1936-1937, kart ok. 140 
[wśród radnych znajdują się osób pochodzenia żydowskiego] 

 
249 Gmina Dźbów. Wykaz imienny gospodarstw do 30 morgów podlegających 

przymusowemu ubezpieczeniu ruchomości rolnych, akta za 1927 r., kart ok. 40. 
 
252 Gmina Kamyk. Imienny wykaz gospodarstw rolnych nie przewyższających 30 morgów 

podlegających ubezpieczeniu, akta za 1927 r., kart ok. 40. 
 
253 M. Kłobuck. Imienny wykaz gospodarstw rolnych nie przewyższających 30 morgów 

podlegających ubezpieczeniu, akta za 1927 r., kart ok. 40. [wśród właścicieli gospodarstw 
rolnych występują osoby pochodzenia żydowskiego] 

 
254 M. Krzepice. Imienny wykaz gospodarstw rolnych nie przewyższających 30 morgów 

podlegających ubezpieczeniu, akta za 1927 r., kart ok. 40. [wśród właścicieli gospodarstw 
rolnych występują osoby pochodzenia żydowskiego] 

 
259 Gmina Olsztyn. Imienny wykaz gospodarstw rolnych nie przewyższających 30 morgów 

podlegających ubezpieczeniu, akta za 1927 r., kart ok. 40. [wśród właścicieli gospodarstw 
rolnych występują osoby pochodzenia żydowskiego] 

 
265  Gmina Przyrów. Imienny wykaz gospodarstw rolnych do 30 morgów podlegających 

ubezpieczeniu, akta za 1927 r., kart ok. 40. 
 
269 Gmina Wancerzów. Imienny wykaz gospodarstw rolnych do 30 morgów podlegających 

ubezpieczeniu, akta za 1927 r., kart ok. 40. 
 
291 Ewidencja organów ustrojowych. Składy osobowe rad gminnych i inne, akta za lata 1933-

1934 [wśród pracowników rad gminnych występują osoby pochodzenia żydowskiego lecz 
są one w zdecydowanej mniejszości. Występują w skaldach osobowych: Gmina Panki: 
Abram Baumac (k. 72), Izrael Józefowicz (k. 74), Gmina Przystajń: Mendel Wrocławski (k. 
124), Miasto Krzepice: Izrael Altman (k. 249), Jankiel Rotbart (k. 252), Miasto Kłobuck: 
Rafał Wajs (k. 255), Mordka Frenke (k.256), Gmmina Dźbów: Szymon Uglik i Josek Uglik 
(obaj k. 270), Maurycy Mittelman (k. 279), Gmina Kamyk: Chaim Joskowicz (k. 325), Jakub 
Karpin (k. 361). Dane ujęte w tabele, w poszczególnych kolumnach: imię i nazwisko, 
stanowisko w organie ustrojowym, data wyboru, zatwierdzenia i złożenia przysięgi, rok 
urodzenia, wyznanie, narodowość, wykształcenie, zawód, ewentualna poprzednia praca, 
przynależność polityczna lub sympatie polityczne, złożenie z urzędu, kary porządkowe, 
uwagi].    

 
 
 
 



Referat Zdrowia Publicznego 
 
415 Stowarzyszenia i związki działające na polu zdrowia publicznego, akta za lata 1923-1931, 

kart 43 [w zachowanych aktach znajdują się materiały dotyczące osób pochodzenia 
żydowskiego] 

 
416 Szpitale w Kłobucku i Krzepicach – korespondencja, akta za lata 1922-1935, kart ok. 50 [w 

zachowanych aktach znajdują się materiały dotyczące osób pochodzenia żydowskiego] 
 
417 Szpital weneryczny w Częstochowie, akta za lata 1919-1931, kart ok. 80 [w zachowanych 

aktach znajdują się materiały dotyczące osób pochodzenia żydowskiego] 
 
418 Przychodnie, ośrodki zdrowia itp., akta za lata 1929-1935, kart ok. 45 [w zachowanych 

aktach znajdują się materiały dotyczące osób pochodzenia żydowskiego] 
 
422 Wykaz lekarzy, felczerów, akuszerek, aptek w m. Częstochowie i w powiecie, akta za lata 

1927-1929, kart 113 [w zachowanych aktach znajdują się materiały dotyczące osób 
pochodzenia żydowskiego wśród lekarzy, akuszerek itp.] 

 
 
Referat Opieki Społecznej 
 
440 Wykaz bezrobotnych otrzymujących węgiel oraz sprawozdanie z akcji pomocy 

żywnościowej dla bezrobotnych, akta za 1926 r., kart ok. 130. [w zachowanych aktach 
znajdują się materiały dotyczące osób pochodzenia żydowskiego (np. bezrobotni 
korzystający z organizowanej pomocy)] 

 
442 Zapomogi dla bezrobotnych, zatrudnienie przy robotach publicznych, pomoc lekarska dla 

bezrobotnych, akta za lata 1924-1927, kart 110. [w zachowanych aktach znajdują się 
materiały dotyczące osób pochodzenia żydowskiego (np. bezrobotni korzystający z 
organizowanej pomocy)] 

 
 
 


