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Scope and content of collection 
This collection contains selected records of the city Żyrardów in Poland, e.g. registers of permanent 

inhabitants and houses, birth certificates, circular letters and other documents issued by the 
German authorities (1940-1943); witness testimonies relating to the crimes committed by the 
Gestapo and gendarmerie; documents relating to the changing of surnames, social welfare in 
the wartime including a list of victims, and documents of the WWII Committee of the 
Exhumation of those Murdered by the Nazis. 

 
 
Administrative Information  
 
Restrictions on access:  Restrictions on access refer to selected files of the collection RG-15.379: 

Files 284, 285, 661-1438. Third parties are required to obtain the written consent of the Director 
of the Polish State Archives in Grodzisk Mazowiecki to access these files. The Museum staff may 
access these records without special permission. 

 



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 Warszawie Oddział 

w Grodzisku Mazowieckim, Poland, Sygn. 2. The United States Holocaust Memorial Museum 
Archives received the filmed collection via the United States Holocaust Memorial Museum 
International 

 
Existence and location of originals: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku 

Mazowieckim 
 
Processing history: Processed by Aleksandra Borecka, 2015. 
 
 
Historical note 
 
 
System of arrangement 
Arranged in nine series: 1. The register of permanent residents of the city Żyrardów (before WWII); 2. 

Metrics and correspondence of the city population, 1938-1940: 3. Circulars and orders of the 
supervisory authorities, 1934-1945; 4. Protocols of testimonies of witnesses of those arrested by 
the Gestapo and gendarmerie, 1945; 5. Records relating to the changes of surnames, 1948-
1949; 6. Lists of people executed by the Germans in the city, and correspondence, 1934-1947; 7. 
Registration books of the city population on the streets: Fabryczna (Okrzei), Familijnej 
(Mireckiego), Mielczarskiego (Ogrodowa), Narutowicza (Szkolna), 1 Maja, Szeroka 
(Łukasinskiego), and Tylna (16 Stycznia); 8. Records of the WWII Committee of Exhumation of 
those Murdered by the Nazis in Międzyborów; Registry of homes in Żyrardów with a list of 
residents (including Jewish population); 9. The lists of killed and murdered by Germans, buried 
at the Roman Catholic cemetery in Żyrardów, and minutes of meetings of the WWII Committee 
of the Exhumation of those Murdered by the Nazis. 

 
 
Indexing terms 

Urząd Miasta Żyrardowa. 
World War 1939-1945--Atrocities--Poland--Żyrardów. 
Polish people--Crimes against--Poland--Żyrardów--Registers. 
Jews--Crimes against--Poland--Żyrardów--Registers. 
Jews--Legal status, laws, etc.--Poland--Żyrardów--History--20th century--Registers. 



Birth 
Międzyborów (Poland) 
Poland--History--Occupation, 1939-1945. 
Żyrardów (Poland) 
Birth certificates. 
Circular letters. 
Correspondence. 
Minutes. 
Registers. 
Testimonies. 

 
 

CONTAINER LIST 
 
Wybrane materiały zawierają takie kategorie dokumentów jak:  
- rejestry mieszkańców 
- rejestry domowe wraz ze spisami mieszkańców z lat 30 XX wieku 
- księgi meldunkowe poszczególnych domów z lat 1931-1950 
- sprawy metrykalne wyznania mojżeszowego 
- okólniki i rozporządzenia władz niemieckich z lat 1940-1943 
- zeznania świadków na temat zbrodni popełnionych przez gestapo i żandarmerię 
- zmiana nazwisk w okresie powojennym 
- opieka społeczna w okresie powojennym, w tym wykazy ofiar: poległych i pomordowanych 
- komitet ekshumacji zwłok ofiar II wojny 
 
  

Nr 
teczki: 
 

Opis: 

 284 Rejestr stalych mieszkancow Zyrardowa, ksiegi ludnosci stalej przedwojennej.  
Teczka zawiera: 
- 170 stron, ksiega, stan zly, 1918 – 31 
 

 285 Sprawy metrykalne wyznania mojzeszowego. 
Teczka zawiera: 
- 240 stron, luzne, stan sredni, 1938 – 40 
 

 286 Zbior okolnikow i zarzadzen niemieckich wladz nadzorczych. Na stronie 18 pismo z 
Urzedu GG w Krakowie do Kreishauptmanna w sprawie kosztow leczenia 
szpitalnego Zydow. 

Teczka zawiera: 
- 34 strony, luzne, stan dobry, 1940 – 43 
 

 360 Protokoly zeznan swiadkow nt. Aresztowan dokonywanych przez Gestapo i 
zandarmerie. Na stronie 2 opis morderstwa chlopca wzietego za Zyda na 
stacji w Miedzyborowie wiosna 1944 r. Zeznanie Mieczyslawa Gawrysia z 
19.02.1945 r. 



Teczka zawiera: 
- 93 strony, luzne, stan sredni, 1945 
 

 389 Dokumenty dotyczace zmiany nazwisk, wiele dotyczy Zydow. 
Teczka zawiera: 
- 13 stron, poszyt, stan dobry, 1948 – 49 
 

 407 Akta opieki spolecznej – listy ofiar wojny, osob straconych przez okupanta na trerenie 
Zyrardowa, korespondencja dotyczaca zapomog. Dokumenty dotyczace 
Zydow na stronach: 35, 163 – 164, 200 – 203, 298 (wykaz ludnosci zydowskiej 
Zyrardowa przed i po wojnie). 

Teczka zawiera: 
- 303 strony, luzne, stan dobry, 1934 – 47 
 

 661 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Fabrycznej (Okrzei) 2 
Teczka zawiera: 
- 30 stron, stan dobry, ksiega, 1934 – 50 
 

663 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Fabrycznej (Okrzei) 5 
Teczka zawiera: 
- 30 stron, stan zly, ksiega, 1931 – 50 
 

 670 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Fabrycznej (Okrzei) 12 (29) 
Teczka zawiera: 
- 100 stron, stan dobry, ksiega, 1937 – 50 
 

 673 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Fabrycznej (Okrzei) 17 
Teczka zawiera: 
- 30 stron, stan dobry, ksiega, 1931 – 50 
 

 674 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Fabrycznej (Okrzei) 18 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan sredni, ksiega, 1931 – 50 
 

 675 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Fabrycznej (Okrzei) 19/82 [sic!] 
Teczka zawiera: 
- 29 stron, stan zly, ksiega, 1931 – 50 
 

 681 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Fabrycznej (Okrzei) 24 (17) 
Teczka zawiera: 
- 30 stron, stan dobry, ksiega, 1931 – 50 
 

 689 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Fabrycznej (Okrzei) 34 
Teczka zawiera: 
- 30 stron, stan sredni, ksiega, 1931 – 50 
 

 691 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Fabrycznej (Okrzei) 38 



Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan sredni, ksiega, 1931 – 50 
 

 699 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Familijnej (Mireckiego) 105 
Teczka zawiera: 
- 30 stron, stan sredni, ksiega, 1938 - 50 
 

 710 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Familijnej (Mireckiego) 24 
Teczka zawiera: 
- 30 stron, stan dobry, ksiega, 1931 – 50 
 

 965 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Mielczarskiego (Ogrodowa) 9 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan zly, ksiega, 1931 - 50 
 

 969 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Mielczarskiego (Ogrodowa) 13 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan dobry, ksiega, 1938 – 50 
 

 971 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Mielczarskiego (Ogrodowa) 17 
Teczka zawiera: 
- 29 stron, stan dobry, ksiega, 1937 – 50 
 

 973 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Mielczarskiego (Ogrodowa) 21 
Teczka zawiera: 
- 30 stron, stan dobry, ksiega, 1931 – 50 
 

 1029 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Narutowicza (Szkolna) 12 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan sredni, ksiega, 1931 - 50 
 

 1037 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Narutowicza (Szkolna) 23 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan zly, ksiega, 1931 – 50 
 

 1039 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Narutowicza (Szkolna) 25 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan sredni, ksiega, 1931 – 50 
 

 1162 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. 1 Maja 26 
Teczka zawiera: 
- 30 stron, stan sredni, ksiega, 1936 – 50 
 

 1164 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. 1 Maja 3 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan zly, zniszczona okladka, ksiega, 1931 – 50 
 



 1165 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. 1 Maja 3 (6) 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan sredni, ksiega, 1931 – 50 
 

 1169 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. 1 Maja 7 
Teczka zawiera: 
- 100 stron, stan sredni, ksiega, 1937 – 50 
 

 1170 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. 1 Maja 8 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan zly, ksiega, 1931-50 
 

 1177 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. 1 Maja 16 (23) 
Teczka zawiera: 
- 30 stron, stan dobry, ksiega, 1940 – 50 
 

 1180 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. 1 Maja 20 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan sredni, ksiega, 1931 – 50 
 

 1184 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. 1 Maja 22 (29) 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan sredni, ksiega, 1931 – 50 
 

 1189 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. 1 Maja 28 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan sredni, ksiega, 1931 – 50 
 

 1331 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Szerokiej (Lukasinskiego) 2 
Teczka zawiera: 
- 29 stron, stan sredni, ksiega, 1937 – 50 
 

 1337 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Szerokiej (Lukasinskiego) 8 
Teczka zawiera: 
- 30 stron, stan sredni, ksiega, 1931 – 50 
 

 1338 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Szerokiej (Lukasinskiego) 8 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan dobry, ksiega, 1931 – 50 
 

 1342 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Szerokiej (Lukasinskiego) 11 (15) 
Teczka zawiera: 
- 30 stron, stan sredni, ksiega, 1931 – 50 
 

 1343 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Szerokiej (Lukasinskiego) 12 (14) 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan sredni, ksiega, 1931 – 50 



 

 1344 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Szerokiej (Lukasinskiego) 14 (16) 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan zly, zniszczona okladka, ksiega, 1931 - 50 
 

 1349 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Szerokiej (Lukasinskiego) 20 
Teczka zawiera: 
- 30 stron, stan zly, zniszczona okladka, ksiega, 1931 – 50 
 

 1350 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Szerokiej (Lukasinskiego) 22 (24) 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan dobry, ksiega, 1931 – 50 
 

 1435 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Tylnej (16 Stycznia) 13 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, stan sredni, ksiega, 1931 – 50 
 

 1438 Ksiazka meldunkowa domu przy ul. Tylnej (16 Stycznia) 20 
Teczka zawiera: 
- 30 stron, stan dobry, ksiega, 1935 – 50 
 

 1532 Akta Komitetu Ekshumacji Zwlok Pomordowanych przez Zbirow Hitlerowskich w 
Miedzyborowie. Protokoly z posiedzenia komisji (obecni przedstawiciele 
Gminy Zydowskiej), wykazy osob pomordowanych. 

Teczka zawiera: 
- 19 stron, luzne, stan dobry, 1948 
 

 1523 Rejestr domow w Zyrardowie wraz ze spisem mieszkancow. Ulice zamieszkale przez 
Zydow: 

- ul. Szulmana (Waska) od nr 1 do nr 21 
- ul. Tylna , nr-y 7 i 11 
-     Cmentarz Zydowski (prawdopodobnie dozorca) 
 
Teczka zawiera: 
- 499 stron, ksiega, stan dobry, 1933 
 

 1524 Rejestr domow w Zyrardowie wraz ze spisem mieszkancow. Ulice zamieszkale przez 
Zydow: 

- ul. Mireckiego (Familijna) nr 6 do nr 10, nr-y 12, 18, 22, 24, 32 
- ul. Mielczarskiego nr-y 3, 4, 7, 11, 11a, 17, 19, 21, 23 
 
Teczka zawiera: 
- 500 stron, ksiega, stan dobry, 1933 
 

 1532 - Wykazy poległych i pomordowanych, pogrzebanych na cmentarzu rzymsko-
katolickim w Żyrardowie, protokoły z posiedzeń Komitetu Ekshumacji zwłok 
pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego. 



 
Teczka zawiera: 
- 22 strony, stan dobry, 1948 
 

 


