
 

 

Sąd Okręgowy w Piotrkowie.  
Wydział Zamiejscowy w Częstochowie (Sygn.722) 

RG-15.333 
 

United States Holocaust Memorial Museum Archives 
100 Raoul Wallenberg Place SW 

Washington, DC  20024-2126 
Tel. (202) 479-9717 

e-mail:  reference@ushmm.org 
 
 
Descriptive summary 
 
Title:  Sąd Okręgowy w Piotrkowie. Wydział Zamiejscowy w Częstochowie (Sygn.722) 
 
Dates:  1941-1945 
 
Accession number: 2014.262 
 
Creator: Poland. Sąd Okręgowy w Piotrkowie. Wydział Zamiejscowy w Częstochowie 
 
Extent:  3,202 digital images 
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Scope and content of collection 
Contains selection of various civil cases related to divorce, invalidation of marriage, indemnity and 

disability pension, eviction, rent, declaring a person deceased, rectification of registry act, 
granting rights for the poor, and the like. The files contain the petitions and verdicts of the 
court, and, in the cases concerning divorce, a certificate of rabbinate and a notary’s certificate in 
cases concerning the cancellation of a contract. Contains also documents made out as a result of 
operations of the court such as: summons, confirmation of receipts, and the like. 

 
 
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 
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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. 722. 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 one series: 1. Various Jewish civil cases from the Sąd Okręgowy w Piotrkowie, 
Poland, 1941-1945. 

 
 
Indexing terms 

Poland. Sąd Okręgowy w Piotrkowie. Wydział Zamiejscowy w Częstochowie. 
Jews--Legal status, laws, etc.--Poland--Częstochowa--History--20th century--Registers. 
Jews--Legal status, laws, etc.--Poland--Piotrków Trybunalski--20th century. 
Marriage law--Poland--Częstochowa--20th century. 
Finance--Law and legistlation--Poland--Częstochowa--20th century. 
Piotrków Trybunalski Region (Poland)--History--20th century. 
Częstochowa (Poland)--History--20th century. 
Poland--Politics and government--1939--1944--Sources. 
Poland--History--Occupation, 1939-1944. 
Reports. 
Protocols. 
Certificates. 
Registers. 

 
 

CONTAINER LIST 
 
Podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie działały sądy niemieckie i polskie. Sądy polskie były 
właściwe w sprawach, które nie zostały przekazane sądom niemieckim, tj. sprawy cywilne byłych 
obywateli II RP zamieszkałych w GG. Sądy polskie miały urzędować na podstawie polskiego prawa i 
ustroju sądowego, z zastrzeżeniem, że władze GG miały prawo do zmian. Polskie sądy powszechne 
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funkcjonowały na podstawie rozporządzenia z dnia 19 lutego 1940 roku o sądownictwie polskim w 
Generalnym Gubernatorstwie (Dz. Rozporz. GGP, część I, nr 13, s. 64). Faktyczne rozpoczęcie działalności 
częsci z nich nastąpiło już jesienią 1939 r. Ich funkcjonowanie regulowało także postanowienie 
wykonawcze z dnia 1 sierpnia 1940 r. (Dz. Rozporz. GGP, część II, nr 49, s. 411) wydane na podstawie 
rozporządzenia o odbudowie wymiaru sprawiedliwości w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 26 
października 1939 r. (Dz. Rozporz. GG, nr 2, s. 4). Sądownictwo było trzystopniowe obejmując sądy 
grodzkie, okręgowe i apelacyjne. Orzecznictwo opierało się o polskie ustawy i rozporządzenia, w 
sprawach karnych nabierały mocy prawnej dopiero wtedy, gdy niemiecka władza oskarżenia przekazały 
sprawę sądownictwu polskiemu. Sądy polskie podlegały bezpośrednio nadzorowi Szefa Okręgowego. 
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Wydział Zamiejscowy w Częstochowie przestał istnieć 1 maja 1946, z chwilą 
rozpoczęcia działalności przez Sąd Okręgowy w Częstochowie na mocy rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 1946 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Częstochowie i w 
sprawie przeniesienia ksiąg hipotecznych sądów okręgowych w Kaliszu, Piotrkowie i Sosnowcu do 
wydziału hipotecznego Sądu Okręgowego w Częstochowie. 
 
W jednostkach można odnaleźć sprawy: o rozwody, unieważnienie małżeństwa, o odszkodowania i 
rentę, o eksmisję, czynsz, uznanie osoby za zmarłą, o sprostowanie aktu stanu cywilnego, o przyznanie 
praw ubogich i inne. Teczka zawiera zawsze pozew i decyzję sądu, ponadto w sprawach o rozwód – 
zaświadczenie rabinatu o wcześniejszym ślubie, akt małżeństwa, w sprawach o anulowanie umowy – 
zaświadczenia notarialne. W skład jednostek wchodzą również dokumenty będące wynikiem pracy sądu 
takie jak: wezwanie do stawienia się, potwierdzenie odbioru itp. W zespole znajdują się materiały 
dotyczące społeczności żydowskiej i mogą one stanowić podstawę do częściowej rekonstrukcji jej życia 
codziennego w okresie II wojny światowej.  
 
 

File # Description 

1 Akta w sprawie Herminy Abramson przeciwko Szlamie Lambie Abramsonowi o rozwód, 
akta za 1941 r., (18 kart) 

4 Akta w sprawie Mojżesza Aszyka Strosberga przeciwko Esterze Strosberg o rozwód, akta 
za 1941 r. 

7 Akta w sprawie Zygmunta Bogusławskiego przeciwko Ickowi Wolfowi Wolfowiczowi o 
rozwiązanie umowy, akta za 1941 r. (42 karty) 

10 Akta w sprawie Jachety Fajner przeciwko Kałmie Fajnerowi o rozwód, akta za 1941 r. 

14 Akta w sprawie Ireny Kujawskiej i innym przeciwko Małgorzacie Leborze Wolbergowej i 
innym o wykreślenie zmiany hipotecznej, akta za 1941-1949 

16 Akta w sprawie Edgarda Antoniego Jos’e przeciwko Judessie vel Jadwidze Jos’e o 
unieważnienie małżeństwa, akta za 1941 

20 Akta w sprawie Kruzy Zajdman przeciwko Moszkowi Dawidowi Zajdmanowi o rozwód, 
akta za 1941 r. 

22 Akta Ruchli Ickowicz przeciwko Lejbowi Ickowiczowi o rozwód, akta za 1941 r. 

36 Akta w sprawie Mojżesza i Lipmana Kopińskich przeciwko Zeligowi Kopińskiemu o 
uchylenie wyroku Sądu Polubownego, akta za 1941 r., (70 kart) 

49 Akta w sprawie firmy Zakłady Przemysłowo-Handlowe inż. Benedykt Nawrocki przeciwko 
Joselowi Lubińskiemu o 10.500 zł, akta za 1942 r. 

51 Akta w sprawie Chenki Miętkiewicz przeciwko Janklowi Gintera o rentę, akta za 1942-
1943, (157 kart). 
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53 Akta w sprawie Marii Jareckiej przeciwko Szlamie Jareckiemu o unieważnienie 
małżeństwa, akta za 1942 r. 

59 Akta w sprawie Masi Gotlib przeciwko Jakubowi Gotlib o rozwód, akta za 1942 r. 

60 Akta w sprawie Perli Sztajuchart przeciwko Lejbusiowi Sztajnchertowi o rozwód, akta za 
1942 r. 

61 Akta w sprawie Chaima-Jakuba Godfarba przeciwko Bajli Goldfarb o rozwód, akta za 1942 
r. 

64 Akta w sprawie Jakuba Biruholca przeciwko Icie-Fajdze Biruholc o rozwód, akta za 1942 r. 

70 Akta w sprawie Ewy Borowskiej przeciwko Zygmuntowi Krauze i innym o 3500 zł., akta za 
1942 

74 Akta w sprawie Rejli Sendowskiej przeciwko Mojżeszowi Lejbusiowi Sendowskiemu o 
rozwód, akta za 1942 r. 

75 Akta w sprawie Jakuba Rosenbauma przeciwko Feliksie Sikorskiej i innym o 8000 zł, akta 
za 1942 r., (29 kart) 

83 Akta w sprawie Czesławy Łukasiak przeciwko Wacławowi Berghauzenowi o 20.000 zł, akta 
za 1942 r. 

92 Akta w sprawie Czesława Berghauzena i inni przeciwko Marii Berghauzen i innym o 
wydanie rzeczy, akta za 1942-1943. 

98 Akta w sprawie Arona Pytla przeciwko Chai Frajdli Pytel o rozwód, akta za 1942 r. 

100 Akta w sprawie Heleny Jakubik-Waksman przeciwko Szmulowi Lejbie Waksmanowi o 
unieważnienie małżeństwa, akta za 1942 r.  

103 Akta w sprawie Częstochowska Fabryka Papierów Kolorowych i Wyrobów Papierowych 
„Express” wł. Ch. Hirszberg Częstochowa przeciwko Lejbowi Lichtermanowi o zapłatę, 
akta za 1942 r., (22 karty) 

108 Akta w sprawie Jenty Kierkowskiej przeciwko Rachmilowi Kierkowskiemu o rozwód, akta 
za 1942 r. 

109 Akta w sprawie Fradli Rotensztajn przeciwko Pinkusowi Rotsztajnowi o rozwód, akta za 
1942 r.  

155 Akta w sprawie Edwarda Zyberynga przeciwko Irenie Frycz o unieważnienie ugody, akta za 
1943-1944. 

157 Akta w sprawie Jana Klicha przeciwko Edwardzie Schnitzerowej o wydanie lokalu, akta za 
1943-1945 

191 Akta w sprawie powództwa Pessy Tauby Wurcel przeciwko Sinie Stefanowi Wurcelowi o 
rozwiązanie małżeństwa, akta za 1945 r. 

211 Akta w sprawie Bajgli Etli Urman przeciwko Izaakowi Urmanowi o rozwiązanie związku 
małżeńskiego, akta za 1945 r. 

213 Akta w sprawie Gminy Miejskiej Częstochowy przeciwko Anieli Liberman i innym o 
zabezpieczenie roszczenia w kwocie 900.000 zł., akta za 1945 r.,(7 kart)  

215 Akta w sprawie Gminy Miasta Częstochowy przeciwko Aronowi i Pinkusowi Lewkowiczom 
i Felicji Goldach o zabezpieczenie roszczenia w kwocie 500.000 zł, akta za 1945 r. 

216 Akta w sprawie Abrama Szaca przeciwko Dyny Szac o rozwód, akta za 1945 r. 

221 Akta w sprawie z powództwa Komunalnej Kasy Oszczędności w Częstochowie przeciwko 
Henrykowi Sztolcmanowi i 2 innym o 10.000 zł długu, akta za 1945 r. 

223 Akta w sprawie z powództwa Jachety i Hindy Goldberg przeciwko Galicyjskiemu 
Towarzystwu Naftowemu „Galicja” o skreślenie kaucji hipotecznej, akta za 1945-1946.  
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225 Akta w sprawie z powództwa Efraima Bratmana i Jakuba Józefa Lewkowicza przeciwko 
Chasklowi Libickiemu i Lajbowi Windmanowi o 4200 zł komornego i eksmisję, akta za 
1945 r. 

228 Akta w sprawie z powództwa Lejbusia Birnbauma przeciwko Józefowi Dąbrowskiemu o 
11000 zł za konia, akta za 1945 r. 

233 Akta w sprawie z powództwa Janiny komunalnej Kasy Oszczędności w Częstochowie 
przeciwko Ickowi Anszlowi Rajchmanowi i Chanie Rozenewajg o 135635 zł i 90 gr., akta za 
1945-1946 

257 Akta w sprawie Rajchli vel Geli Zomersztajn o przyznanie praw ubogich, akta za 1940 r. 

261 Akta w sprawie Dawida i Chamy małż. Michałowicz o sprostowanie aktu stanu cywilnego, 
akta za 1940 r. 

264 Akta w sprawie Szlamy Terlergera o przyznanie praw ubogich, akta za 1940 r.  

271 Akta w sprawie Szymona Cukierwara przeciwko Szlamie Ferlergowi i innym (wyrok sądu 
polubownego), akta za 1940 r. 

275 Akta w sprawie Chaji vel Heleny Rozenbergowej o wzbronienie wypłat z listów zastawnych 
Towarzystwa Kredytowego, akta za 1940 r. 

290 Akta w sprawie Abrama Granka i innym przeciwko Bajli Rojzie Windman (wyrok sądu 
polubownego), akta za 1940-1941 

293 Akta w sprawie Hersza Lajba Gabla i innym przeciwko Rafałowi Ickowi Gablowi i innym 
(wyrok sądu polubownego), akta za 1940-1941. 

298 Akta w sprawie Laji Funtowicz przeciwko Abramowi Funtowiczowi i innym (wyrok sądu 
polubownego), akta za 1940-1941 

308 Akta w sprawie Izaaka Ickowicza przeciwko Morelowi Tenenbaumowi (wyrok sądu 
polubownego), akta za 1941 r. 

317 Akta w sprawie Mordki Mendla Bladego przeciwko Abramowi i Szumlowi Bladym (wyrok 
sądu polubownego), akta za 1941 r. 

319 Akta w sprawie Mojżesza Kapłana przeciwko Abramowi Hajmanowi o uznanie praw 
ubogich, akta za 1941 r. 

321 Akta w sprawie Judy Kierkowskiej przeciwko Rachmilowi Kierkowskiemu (wyrok sądu 
polubownego), akta za 1941 r. 

348 Akta w sprawie Abrama Rększowicza o przyznanie praw ubogich, akta za 1942 r. 

352 Akta w sprawie Mordki Lajby Rotensztajna o sprostowanie aktu urodzenia, akta za 1942 
r., (15 kart) 

362 Akta w sprawie Wiktorii Hartman o sprostowanie aktu stanu cywilnego, akta za 1942-
1943  

443 Akta w sprawie Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej o uznanie Tuby Rechterman 
za zmarłą, akta za 1943-1944 

490 Akta w sprawie o stwierdzenie śmierci Icka Mendla Lewkowicza na wniosek syna Pinchesa 
Lewkowicza, akta za 1945 r. 

493 Akta w sprawie Doroty Hessenfeldowej o zatwierdzenie uchwały Rady Familijnej, akta za 
1945 r. 

494 Akta w sprawie Doroty Hessenfeldowej o zatwierdzenie uchwały Rady Familijnej,a kta za 
1945 r., (13 kart) 

504 Akta w sprawie Doroty Hessenfeldowej o zatwierdzenie uchwały Rady Familijnej,a kta za 
1945 r. 
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505 Akta w sprawie Doroty Hessenfeldowej o zatwierdzenie uchwały Rady Familijnej,a kta za 
1945 r. 

 


