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Scope and content of collection 
This collection contains selected files of the District Liquidation Office in Częstochowa concerning 

ownership of property in the region of Częstochowa. Records relate to Jewish and German 
abandoned or deserted property in the post-war period (documents of the so-called "entering 
into possession," “wprowadzenia w posiadanie”). Included are lists of estates, along with their 
descriptions, tenancy agreements, applications for purchase or lease of Jewish estates, monthly 
reports, correspondence, as well as the administrator’s files of those estates. 

 
 
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. 401. 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. Reports on abandoned properties. 1945-1947. Organized 
alphabetically by names of particular communes; 2. Registers of properties, 1947-1950. 
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CONTAINER LIST 
 
Akta Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego odzwierciedlają zagadnienia dotyczące własności, także 
żydowskiej w okresie powojennym (tzw. wprowadzenie w posiadanie). Zawierają różnorodne materiały 
wytworzone przez państwową instytucję: Zarząd nieruchomościami opuszczonymi i porzuconymi. Są to 



wykazy nieruchomości wraz z ich opisem, umowy dzierżawne, wnioski o kupno lub dzierżawę majątków 
żydowskich, sprawozdania miesięczne, akta własne administratora tych nieruchomości. W zespole 
znajdują się cenne informacje na temat losów ludności żydowskiej podczas okupacji oraz losów 
nieruchomości żydowskich po II wojnie światowej. Inwentarz całego zespołu jest dostępny w Internecie: 
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl&mode=show&zespoly_id=10010.  
 
 
Finding aid: 
 
22 Zarząd nieruchomości opuszczonych i porzuconych gm. Dźbów (m.in. protokoły zdawczo-

odbiorcze nieruchomości, wykaz nieruchomości, umowy dzierżawne, akta administratora), akta 
za okres 1945-1947,  

 
23 Zarząd nieruchomości opuszczonych i porzuconych gm. Grabówka (m.in. protokoły zdawczo-

odbiorcze nieruchomości, wykaz nieruchomości, umowy dzierżawne, akta administratora), akta 
za okres 1945-1947,  

 
24 Zarząd nieruchomości opuszczonych i porzuconych gm. Kamienica (m.in. protokoły zdawczo-

odbiorcze nieruchomości, wykaz nieruchomości, umowy dzierżawne, akta administratora), akta 
za okres 1945-1947,  

 
25 Zarząd nieruchomości opuszczonych i porzuconych gm. Olsztyn (m.in. protokoły zdawczo-

odbiorcze nieruchomości, wykaz nieruchomości, umowy dzierżawne, akta administratora), akta 
za okres 1945-1946,  

 
26 Zarząd nieruchomości opuszczonych i porzuconych gm. Potok Złoty (m.in. protokoły zdawczo-

odbiorcze nieruchomości, wykaz nieruchomości, umowy dzierżawne, akta administratora), akta 
za okres 1945-1947,  

 
27 Zarząd nieruchomości opuszczonych i porzuconych gm. Przyrów (m.in. protokoły zdawczo-

odbiorcze nieruchomości, wykaz nieruchomości, umowy dzierżawne, akta administratora), akta 
za okres 1945-1947,  

 
28 Zarząd nieruchomości opuszczonych i porzuconych gm. Rędziny (m.in. protokoły zdawczo-

odbiorcze nieruchomości, wykaz nieruchomości, umowy dzierżawne, akta administratora), akta 
za okres 1945-1947,  

 
30 Zarząd nieruchomości opuszczonych i porzuconych gm. Wancerzów (m.in. protokoły zdawczo-

odbiorcze nieruchomości, wykaz nieruchomości, umowy dzierżawne, akta administratora), akta 
za okres 1945-1947,  

 
31  Różne wykazy nieruchomości z terenu miasta i pow. Częstochowskiego (m.in. lista 

administratorów, wykazy nieruchomości poniemieckich, opisy nieruchomości wsi Ostrowy, 
sprawozdanie miesięczne Referatu Nieruchomości, wykaz przedsiębiorstw), akta za okres 1946-
1948,  

 
33 Rejestr nieruchomości (opuszczonych i poniemieckich) gminy Dźbów, powiat częstochowski 

(opisy nieruchomości), akta za okres 1947-1950,  

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl&mode=show&zespoly_id=10010


 
34 Rejestr nieruchomości (opuszczonych i poniemieckich) gminy Grabówka, powiat częstochowski 

(opisy nieruchomości), akta za 1947 r.,  
 
36 Rejestr nieruchomości (opuszczonych i poniemieckich) gminy Mykanów, powiat częstochowski 

(opisy nieruchomości), akta za 1947 r.,  
 
37 Rejestr nieruchomości (opuszczonych i poniemieckich) gminy Olsztyn, powiat częstochowski 

(opisy nieruchomości), akta za 1947 r.,  
 
39 Rejestr nieruchomości (opuszczonych i poniemieckich) gminy Przyrów, powiat częstochowski 

(opisy nieruchomości), akta za okres 1947-1949,  
 
40 Rejestr nieruchomości (opuszczonych i poniemieckich) gminy Rędziny, powiat częstochowski 

(opisy nieruchomości), akta za okres 1947-1948,  
 
41 Rejestr nieruchomości (opuszczonych i poniemieckich) gminy Rększowice, powiat częstochowski 

(opisy nieruchomości), akta za okres 1947-1949,  
 
42 Rejestr nieruchomości (opuszczonych i poniemieckich) gminy Wancerzów, powiat częstochowski 

(opisy nieruchomości), akta za okres 1947-1950,  
 
43 Rejestr nieruchomości (opuszczonych i poniemieckich) gminy Wrzosowa, powiat częstochowski 

(opisy nieruchomości), akta za 1947 r.,  
 
47 Gmina Grabówka, zestawienie oraz korespondencja (wykazy nieruchomości opuszczonych i 

porzuconych, rozliczenia), akta za 1948 r.,  
 
48 Gmina Olsztyn, zestawienie oraz korespondencja (wykazy nieruchomości opuszczonych i 

porzuconych, rozliczenia), akta za 1948 r.,  
 
49 Gmina Rędziny, zestawienie oraz korespondencja (wykazy nieruchomości opuszczonych i 

porzuconych, rozliczenia), akta za 1948 r.,  
 
50 Gmina Wancerzów, zestawienie oraz korespondencja (wykazy nieruchomości opuszczonych i 

porzuconych, rozliczenia), akta za 1948 r.,  
 
51 Gmina Dźbów, zestawienie oraz korespondencja (wykazy nieruchomości opuszczonych i 

porzuconych, rozliczenia), akta za 1948 r.,  
 
53 Gmina Kamienica Polska, zestawienie oraz korespondencja (wykazy nieruchomości 

opuszczonych i porzuconych, rozliczenia), akta za 1948 r.,  
 
54 Gmina Wrzosowa, zestawienie oraz korespondencja (wykazy nieruchomości opuszczonych i 

porzuconych, rozliczenia), akta za 1948 r.,  
 
55 Wykaz nieruchomości pożydowskich znajdujących się pod zarządem gm. Wancerzów, akta za 

1948 r.  



 
66 Sąd Grodzki w sprawie nieruchomości we wsi Rędziny należącej do byłych włąścicieli Erlichów, 

akta za 1948 r.,  
 
70 Wypchlak Helena, wniosek o kupno nieruchomości pożydowskiej w Ostrowach, gm. Dźbów, akta 

za 1948 r.  
 
79 Sąd Grodzki w Częstochowie w sprawie podania wartości za nieruchomość polożonej w 

Wyczerpach Dolnych, gm. Grabówka po Reicherze Mendlu, akta za 1949 r. 
 
80 Nieruchomość opuszczona położona w Olsztynie po Judce Koziodzie, przekazana Zarządowi 

Gminnemu w administrację i użytkowanie, akta za 1949 r.   
 
94 Zarząd Gminy w Przyrowie, powiat częstochowski, w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę 

nieruchomości położonej w Przyrowie przy ul. Rynek 22 po Szlamie Dobroczyńskim, akta za 1950 
r.  

 
95 Zarąd Gminy w Olsztynie, powiat częstochowski, o wydanie zezwolenia na rozebranie budynku 

położonego w Olsztynie po Bracławskim Załmie, akta za 1950 r.   
 
99 Gm. Dźbów, protokół zdawczo-odbiorczy na nieruchomość położoną w Ostrowach po byłym 

właścicielu Moszkiewiczu/ Moszkowiczu, akta za 1950 r.  
 
100 Ewidencja nieruchomości powiatu częstochowskiego, akta za okres 1947-1950, kart do 

mikrofilmownia 164 (zapisanych obustronnie).   
 
144 Garaż i komórki drewniane (poniemieckie) na placu w Ostrowach gm. Dźbów sukcesorów 

Dawida Berlinerbaua – Gitli vel Guty Markowiczowej oraz Landaua Wolfa Uszera, akta za okres 
1947-1948,  

 
170 Rozenbaum Samuel o przywrócenie posiadania działek ziemi w osadzie Błeszno i folwarku 

Błeszno-Brzeziny gm. Dźbów, akta za okres 1947-1949. 
 
171 Markowicz Anna i Halina o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości położonej w 

miejscowości Huta Stara gm. Wrzosowa przez Rejonowy Urąd Likwidacyjny, akta za okres 1949-
1950. 

 
172 Wnioski, protokoły przywrócenia i wprowadzenia w posiadanie nieruchomości położonych w 

gm. Dźbów, akta za okres 1945-1950. 
 
173   Wnioski, protokoły przywrócenia i wprowadzenia w posiadanie nieruchomości położonych w 

gm. Grabówka, akta za okres 1945-1948, kart do mikrofilmowania 12. 
 
176 Wnioski, protokoły przywrócenia i wprowadzenia w posiadanie nieruchomości położonych w 

gm. Olsztyn, akta za okres 1947-1950. 
 
178 Wnioski, protokoły przywrócenia i wprowadzenia w posiadanie nieruchomości położonych w 

gm. Przyrów, akta za okres 1945-1950. 



 
179 Wnioski, protokoły przywrócenia i wprowadzenia w posiadanie nieruchomości położonych w 

gm. Rędziny, akta za okres 1945-1947. 
 
181 Jochimowicz Abram zamieszkały w Częstochowie ul. Garibaldiego 28 o wprowadzenie w 

posiadanie nieruchomości w Rędzinach – Wyrazów gm. Rędziny, akta za 1949 r. 
 
183 Wolfowicz Abram, o przywrócenie posiadania nieruchomości położonej w miejscowości Mstów 

gm. Wancerzów, akta za 1950 r. 
 
184 Wolfowicz Abram o wykreślenie z rejestru nieruchomości opuszczonych nieruchomości 

położonej w miejscowości Mstów gm. Wancerzów, akta za 1950 r. 
 
187 Zilberger Chaim Machel zamieszkały w Częstochowie Al. NMP 9, o przywrócenie posiadania 

nieruchomości położonej w Janowie gm. Złoty Potok, akta za okres 1947-1949, kart do 
mikrofilmowania 14.  

 
188 Pinches Perlsztajn, o przywrócenie nieruchomości we wsi Julianka gm. Złoty Potok, akta za 1949 

r. 
 
195 Marta Najgebauer, konfiskata majątku położonego w Hucie Starej gm. Wrzosowa, akta za 1947 

r. 
 
214 Elsner Marian i inni – konfiskata majątku przedsiębiorstwa przemysłowego „Janusz Wolski i S-

ka” w Zawadzie gm. Kamienica Polska i „Fabryka Wrobów Jedwabnych M. Elsner i S-ka” z 
Kamienicy Polskiej przez RUL w Częstochowie, T. 1, akta za okres 1948-1949.   

 
215 Elsner Marian i inni – konfiskata majątku przedsiębiorstwa przemysłowego „Janusz Wolski i S-

ka” w Zawadzie gm. Kamienica Polska i „Fabryka Wrobów Jedwabnych M. Elsner i S-ka” z 
Kamienicy Polskiej przez RUL w Częstochowie, T. 2, akta za okres 1948-1949.   

 
233 Resler Rozalia, konfiskata majątku położonego w gm. Kamienica Polska przez RUL w 

Częstochowie, akta za okres 1948-1949. 
 
244 Zajdler Emil opis majątku położonego w miejscowości Czarny Las gm. Kamyk celem 

skonfiskowania przez RUL w Częstochowie, akta za 1949 r.  
 
271 Resler Maksymilian, konfiskata majątku położonego w miejscowości Huta Stara gm.Wrzosowa 

przez RUL w Częstochowie, akta za okres 1949-1950. 
 
277 Resler Roman, konfiskata majątku położonego w miejscowości Huta Stara gm.Wrzosowa przez 

RUL w Częstochowie, akta za okres 1949-1950. 
 
294 Krauze Natalia, przepadek mienia położonego w miejscowości Czarny Las gm. Kamyk przez RUL 

w Częstochowie, akta za 1950 r. 
 
296 Resler Władysław, przepadek mienia położonego w miejscowości Huta Stara gm. Wrzosowa 

przez RUL w Częstochowie, akta za 1950 r. 


