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Descriptive summary 
 
Title:  Bank Przemysłowców i Kupców w Częstochowie (Sygn.192/7) 

Bank of Factory Owners and Merchants in Częstochowa 
 
Dates:  1925-1939 
 
Accession number: 2014.249 
 
Creator: Bank Przemysłowców i Kupców w Częstochowie 
 
Extent:  1,063 digital images 
 
Repository:   United States Holocaust Memorial Museum Archives, 100 Raoul Wallenberg Place SW, 

Washington, DC 20024-2126 
 
Languages: Polish 
 
 
Scope and content of collection 
This collection includes protocols of the board meetings and books of shareholders and stockholders, 

who were primarily Jewish merchants and factory owners. 
 
 
Administrative Information  
 
Restrictions on access:  No restrictions on access. 
 
Restrictions on reproduction and use:  Reproduction of more than 100 pages of copies of documents 

for researchers or other institutions requires a written permission of the General Director of the 
State Archives of the Republic of Poland. Publication of more than 10 complete documents in an 
individual work requires the written authorization of the General Director. The Museum may 
not publish any archival material obtained from the General Director, including specific archives 
under his control, on the Internet, the World Wide Web, or any other publicly accessible on-line 
network without the written permission of the General Director. Citation of the materials in any 



publication must refer to the Museum and the Polish State Archives and must include the name 
of the archival group and catalogue number of the originals. 

 
Preferred citation:  Preferred citation for USHMM archival collections; consult the USHMM website 

for guidance. 
 
Acquisition information: Source of acquisition is the Archiwum Państwowe w Częstochowie, 

Poland, Sygn. 192/7. The United States Holocaust Memorial Museum received the filmed 
collection via the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs 
Division in 2014. 

 
Existence and location of originals: Archiwum Państwowe w Częstochowie 
 
Processing history: Processed by Aleksandra Borecka, 2014 
 
 
System of arrangement 
The system of arrangement of the source repository has been preserved on the microfilm reels. 

Arranged in two series: 1. Minutes, 1934-1938 (133 pages); 2. Financial books, registers of 
shareholders and stockholders (Book 1926-1939, 786 pages; Book 1925-1927, 73 pages; Book 
1927-1932, 73 pages) 
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CONTAINER LIST 
 
Udziałowcami banku byli przede wszystkim kupcy i przemysłowcy żydowscy. Zespół ten daje doskonałą 
możliwość badań prozopograficznych nad tym środowiskiem w okresie międzywojennym. W 
materiałach znajdują się: protokoły zarządu, księgi udziałowców i  akcjonariuszy, głównie kupców i 
przemysłowców żydowskich z miasta Częstochowy. 
 
 
1  Protokoły Zarządu”; księga oprawna obejmuje protokoły z lat 1934-1938 z posiedzeń 

Zarządu BPiH, którego członkami byli kupcy i przemysłowcy żydowscy miasta Częstochowy; 
księga liczy 133 strony paginowane, co daje ok. 135 klatek mikrofilmu 



 
2  „Udziały”; księga oprawna rejestru i udziałów za okres 1926-1939 obejmuje wykaz 

akcjonariuszy, głównie kupców i przemysłowców żydowskich z miasta Częstochowy, oraz 
wysokość ich zadeklarowanych i wpłaconych udziałów; księga liczy 786 stron paginowanych, co 
daje ok. 790 klatek mikrofilmu 

 
3  „Księga rejestru członków”; księga oprawna obejmuje wykaz akcjonariuszy za lata 1925-

1927, głównie kupców i przemysłowców żydowskich z miasta Częstochowy, oraz wysokość ich 
zadeklarowanych i wpłaconych udziałów; księga liczy 73 stron paginowanych, co daje ok. 75 
klatek mikrofilmu 

 
4  „Księga rejestru członków”; księga oprawna obejmuje wykaz akcjonariuszy za lata 1927-

1932, głównie kupców i przemysłowców żydowskich z miasta Częstochowy oraz wysokość ich 
zadeklarowanych i wpłaconych udziałów; księga liczy 73 stron paginowanych, co daje ok. 75 
klatek mikrofilmu 

 
 
 
 
 
 


