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Scope and content of collection 
This collection contains selected  files from the County administration of Częstochowa from 1945-1950, 

including the town of Częstochowa, as well as towns and rural communes incorporated in the 
County of Częstochowa, a part of the Province of Kielce. Selected files contain such materials as: 
situational reports (1946-1947), correspondence concerning people of other ethnic origins, 
matters of citizenship, information about graveyards (1946), registration of artisans, wartime 
graves, lists of civilians murdered, arrested and sent from the county to forced labor during the 
German occupation, as well as official correspondence of 1947-1949 concerning German 
extermination policy made by Herbert Boettcher, the chief officer of SS and police in the District 
of Radom. 

 
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. 318. 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 six series: 1. Situational reports, 1946-1947; 2. Correspondence relating  to 
citizenship and ethnic origins of people, 1946; 3. Registers of graveyards and artisans, 1946-
1950; 4. Diaries, testimonies and correspondence related to Polish victims of WWII, 1946-1950; 
5. Correspondence related to graveyards of Polish and Jewish people in Częstochowa region, 
1946-1950; 6. Correspondence related to German crimes against Polish and Jewish people 
(extermination of civilians in Olsztyn surroundings, Częstochowa region), 1947-1949. 
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CONTAINER LIST 
 
Zespół obejmuje akta będące wynikiem działalności Starostwa Powiatowego Częstochowskiego w latach 
1945-1950, które obejmowało miasto Częstochowę oraz miasta i gminy wiejskie wchodzące w skład 
Powiatu Częstochowskiego, będącego częścią Województwa Kieleckiego. Wybrane taczki zawierają takie 
materiały jak: sprawozdania sytuacyjne (1946-47), korespondencje w sprawie osób innego niż etnicznie 
polskie pochodzenia, sprawy obywatelstwa, informacje o cmentarzach (1946), rejestracja rzemieślników,  
groby wojenne, spisy osób cywilnych zamordowanych, aresztowanych i wywiezionych na roboty 
przymusowe podczas okupacji niemieckiej z terenu w powiatu, ponadto korespondencję urzędową z lat 
1947-1949 dotyczącą m.in. spraw eksterminacyjnej polityki niemieckiej prowadzonej przez Herberta 
Boetchera, dowódcy SS i policji w Dystrykcie Radomskim. 
 
 
Inventory: 
 
4  „Sprawozdania sytuacyjne własne”; teczka zawiera miesięczne sprawozdania sytuacyjne 

Starostwa za okres luty1946-grudzień 1947; sprawozdania właściwie nie zawierają 
bezpośrednich informacji o położeniu ludności żydowskiej oprócz enigmatycznych stwierdzeń 
„powiat częstochowski właściwie nie posiada mniejszości narodowych w szerszym tego słowa 
znaczeniu (3 Żydów i 1 Francuz)...” lub „Sprawa mniejszości narodowych właściwie nie 
występuje”; niemniej w kontekście obfitych informacji dotyczących ludności żydowskiej na 
terenie samego miasta Częstochowy zawartych w sygn. 242 i następne w zespole nr 2 ZM i MRN 
w Częstochowie nawet tego rodzaju wzmianki mogą być nader cenne dla badań nad ludnością 
żydowską po 1945 r. na terenach Powiatu Częstochowskiego; w sumie teczka liczy stron 62 
paginowanych,  

 
23  „Sprawy narodowościowe”; poszyt zawiera korespondencję urzędową dotyczącą 

mniejszości narodowych oraz nieocenione dla badań nad ruchem i składem etnicznym ludności 
w okresie powojennym statystyczne wykazy „obcych narodowości obywateli polskich”, w tym 
pochodzenia żydowskiego w miejscowościach wchodzących w skład Powiatu Częstochowskiego; 
poza tym duża część dokumentów dotyczy volksdeutschów; w sumie poszyt liczy 121 stron 
paginowanych,  

 
41  „Wykazy cmentarzy w gminach powiatu częstochowskiego”; poszyt zawiera 

korespondencję urzędową oraz spisy cmentarzy, w tym żydowskich, w gminach Powiatu 
Częstochowskiego za 1946 r.; w sumie poszyt liczy 58 stron paginowanych,  

 
98  „Wykazy warsztatów rzemieślniczych 1946-1950”; poszyt zawiera korespondencję 

urzędową oraz spisy zarejestrowanych rzemieślników, w tym (nielicznych) żydowskich, w 
gminach Powiatu Częstochowskiego za okres 1946-1950; w sumie poszyt liczy 126 stron 
paginowanych,  

 
252  „Martyrologia polska w okresie okupacji hitlerowskiej – kroniki, relacje, korespondencja 

zarządów gmin”; poszyt zawiera korespondencję urzędową oraz spisy osób zamordowanych 
przez Niemców w latach okupacji w gminach Powiatu Częstochowskiego za okres 1946-1950; w 
sumie poszyt liczy 186 stron paginowanych,  

 



275  „Grobownictwo wojenne”; poszyt zawiera korespondencję urzędową oraz statystyczne 
wykazy grobów i osób, narodowości polskiej i żydowskiej, zamordowanych przez Niemców w 
latach okupacji w gminach Powiatu Częstochowskiego za okres 1946-1950; w sumie poszyt liczy 
108 stron paginowanych,  

 
288  „Sprawy obywatelstwa, wykazy zbiorowe strat wojennych, sprawy ideologiczne1947-

1949” poszyt zawiera korespondencję urzędową z lat 1947-1949 dotyczącą m.in. spraw 
eksterminacyjnej polityki niemieckiej prowadzonej przez Herberta Boetchera, dowódcy SS i 
policji w Dystrykcie Radomskim, oraz spisy osób aresztowanych, wywiezionych do obozów 
koncentracyjnych lub na roboty przymusowe, zamordowanych przez Niemców w latach okupacji 
w gminach Powiatu Częstochowskiego (s. 2-22; zob. także s. 231 zawierającą korespondencję 
urzędową w sprawie miejsc eksterminacji hitlerowskiej koło miejscowości Olsztyn w po. 
częstochowskim); w sumie poszyt liczy 234 stron paginowanych, z czego proponuję 
zmikrofilmowania przynajmniej w/w stron, 


