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Scope and content of collection 
This collection contains minutes of the Municipal Council meetings of the town Kłobuck. Meetings were 

held during the year 1927, and years 1932-1939. Records relate to various matters of the town 
Kłobuck: budget, planning new construction of public objects, city taxes, and public regulations. 
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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. 495. 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, 1927 (a book of 199 pages); 1. Minutes, 1932-1939 (a book 
of 159 pages). 
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CONTAINER LIST 
 
Teczki zawierają protokoły posiedzeń Rady Miejskiej z okresu przedwojennego. 26 października wszedł 
w życie dekret Adolfa Hitlera tzw. dekret o strukturze i zarządzie obszarów wschodnich z dnia 8 
października 1939 roku. Na mocy tego dekretu część obszaru Polski została wcielona do III Rzeszy. Dwa 
miasta powiatu częstochowskiego, jedyne na jego terenie: Kłobuck i Krzepice, znalazły się w 
„Eingegliederten Ostgebiete”, czyli w obrębie włączonych do Rzeszy ziem wschodnich. Kłobuck znalazł 
się w powiecie Blachownia - Kreis Blachstadt, w prowincji Górnośląskiej. 
 
 
3 „Książka protokółów posiedzenia Rady Miejskiej w Kłobucku”. Księga oprawna obejmuje 

protokoły Rady Miejskiej Kłobucka za okres marzec 1927 – marzec 1932; w składzie 24 radnych 



występują także osoby pochodzenia żydowskiego: H. Szperling, Sz. Frydman, M. Zygielbaum, L. 
Unglik, H. Fajga, I. Lajb, M. Birenbaum i.in.; niektóre sprawy poruszane na posiedzeniach RM 
dotyczą spraw własnościowych żydowskich mieszkańców Kłobucka, a także Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej (np. budowa cmentarza żydowskiego, udzielenia zapomogi z kasy miejskiej na naukę 
języka polskiego w miejscowych hederach); księga oprawna liczy stron paginowanych 199,  

 
4 „Książka protokółów posiedzenia Rady Miejskiej w Kłobucku”. Księga oprawna obejmuje 

protokoły Rady Miejskiej Kłobucka za okres kwiecień 1932 – marzec 1939; w składzie 24 radnych 
występują także osoby pochodzenia żydowskiego: W. Sabat, Rafał Wajs i in.; dość liczne sprawy 
poruszane na posiedzeniach RM dotyczą spraw własnościowych i podatkowych żydowskich 
mieszkańców Kłobucka; księga oprawna liczy kart numerowanych, obustronnie zapisanych 80,  

 


