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Scope and content of collection 
This collection contains official correspondence related to the relief for Jewish inhabitants of 

Czestochowa, as well as applications for the allowance of foreign currency for family members 
of prisoners sent to concentration camps. 

 
 
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. 315. 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 four series: 1. Jewish companies in Czestochowa. Official correspondence, 1939-
1944; 2. Individual cases.  Applications for support and grants, 1939- 
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CONTAINER LIST 
 
Zespół szczątkowy. Zgodnie z rozporządzeniem Generalnego Gubernatora z 15 listopada 1939 
utworzono Urząd Dewizowy Kraków (Devisenstelle Krakau) w celu gospodarowania dewizami; zgodnie z 
zarządzeniem Generalnego Gubernatora z 1 marca 1940 Urząd Dewizowy w Krakowie posiadać winien 
biura informacyjne w następujących miastach: Lublin, Radom, Częstochowa i Warszawa. 
 
 
9  „Firmy żydowskie w Częstochowie – korespondencja urzędowa”; teczka obejmuje 

korespondencję urzędową za lata 1939-1944 częstochowskich firm żydowskich znajdujących się 
pod zarządem powierniczym (Treuhandverwaltung) dotyczącą operacji dewizowych i płatności 
(głównie prośby o tzw. zezwolenia dewizowe kierowane do niemieckich Biur Dewizowych) w 



handlu z firmami operującymi na terenach III Rzeszy; teczka zawiera ok. 200 stron spiętych 
niepaginowanych,  

 
20  „Sprawy indywidualne – podania o wsparcia i zapomogi”; teczka zawiera 

korespondencję urzędową za okres 1939-1944, głównie formularze z prośbą osób prywatnych o 
zezwolenie na przekaz pieniężny rozmaitych płatności, m.in. jako pomocy finansowej dla 
członków ich rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych; wśród 
wnioskodawców występują  również nazwiska żydowskie; teczka zawiera ok. 200 stron spiętych 
niepaginowanych,  

 
21  „Podania o przydział dewiz składane przez najbliższą rodzinę osób więzionych w obozach 

koncentracyjnych na zakup żywności i środków pierwszej potrzeby dla uwięzionych oznaczone 
symbolem <K> 1942”; teczka zawiera głównie formularze z prośbami o zgodę na przesłanie 
uwięzionym w obozach członkom rodzin 80 zł (na co teoretycznie zezwalały przepisy obozowe) 
na zakup żywności; występują również nazwiska żydowskie; teczka zawiera ok. 50 stron spiętych 
niepaginowanych,  

 
23  „Sprawy indywidualne i zbiorowe dotyczące Żydów – wsparcia, zapomogi, kary, opłaty 

urzędowe 1940-1944”; teczka zawiera korespondencję urzędową za okres 1940 -1944, głównie 
formularze z prośbą osób prywatnych żydowskiego pochodzenia o zezwolenie na przekaz 
pieniężny rozmaitych płatności, jako pomocy finansowej dla członków ich rodzin znajdujących 
się w trudnych warunkach materialnych; teczka zawiera ok. 200 stron spiętych 
niepaginowanych, 


