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Restrykcje w udostępnianiu dotyczą teczek: 4, 5, 6 
 
Zgodnie z Aneksem do Umowy o Współpracy z 2013 punkt 4: 
„Muzeum stwierdza, że w przypadku materiałów archiwalnych reprodukowanych   w ramach niniejszej 

Umowy, zawierających informacje o chronionych według prawa polskiego danych osobowych, 
zezwoli jedynie pracownikom Muzeum na dostęp do tych materiałów. Strony trzecie, które zechcą 
mieć dostęp do tych materiałów musza uzyskać uprzednią pisemną zgodę dyrektora archiwum 
państwowego, w zasobach którego znajdują się oryginały tych materiałów. Dyrektor archiwum 
państwowego przyjmującego zamówienie na reprografię materiałów archiwalnych będzie 
zobowiązany poinformować Muzeum pisemnie, które materiały zawierają chronione przez 
polskie prawo dane osobowe”. 

 
Inwentarz: 
 
Wybrane materiały dotyczą spraw: stwierdzenia obywatelstwa polskiego (w niektórych dokumentach 

zdjęcia) w tym korespondencja z konsulatami polskimi z wielu krajów, materiały policyjne 
dotyczące inwigilacji partii politycznych i organizacji społecznych z lat 1928-1932.  

 
 

 4 Stwierdzenie i potwierdzenie obywatelstwa. Korespondencja miedzy starostwem a 

polskimi konsulatami w wielu miastach swiata (m.in. Londyn, Paryz, Nowy Jork) 

w sprawie nadeslania metryki urodzenia, zaswiadczenia o fakcie urodzin i 

obywatelstwie polskim. Niekiedy zalaczane zdjecia lub dokumenty ze zdjeciem 

(np. strony 14 – 15). 

Teczka zawiera: 
- Stron 108, poszyt, stan sredni, 1935 

 5 Stwierdzenie i potwierdzenie obywatelstwa. Korespondencja miedzy starostwem a 

polskimi konsulatami w wielu miastach swiata (m.in. Londyn, Paryz, Nowy 

Jork) w sprawie nadeslania metryki urodzenia, zaswiadczenia o fakcie 

urodzin i obywatelstwie polskim. Niekiedy zalaczane zdjecia lub dokumenty 

ze zdjeciem (np. strony 170 – 174). Akta dotyczace Zydow znajduja sie na 

nastepujacych stronach: 1-6 (Ajzyk Pilelski), 29 – 39 (Wolf Grynberg), 40 

(Aron Klejman), 55 – 73 (Szabsia Kirszenbaum), 79 (Berek Leman), 83 – 91 

(Moszek Jelen), 139 – 145 (Fajga Gothelf), 155 – 157 (Lajzor Grynberg), 170 – 

174 (Chaim Jakob Rotenberg), 158 – 163 (Josek Lejb Zajtman), 177 – 192 

(Frejda Drwal), 195 – 197 (Chana Liwcia Dzialowska), 278 – 291 (Chil Ber 

Laufer), 328 – 329 (Izrael Zurkowski). Interesujace akta znajduja sie na 

stronach 55 – 73 i dotycza Szabsi Kirszenbauma, czlonka Zwiazku Mlodziezy 



Komunistycznej w Bloniu, posla na Sejm z listy 24 („Jednosc Robotniczo – 

Chlopska”) 16.11.1930. Zgodnie z raportem policji: ”W grudniu 1932 r. 

namawial do strajku robotnikow rolnych w folwarku Seroki i wychwalal 

ustroj rosyjski”. 

 

Teczka zawiera: 
- Stron 398, luzne, stan dobry, 1935 

 

 6 

Stwierdzenie i potwierdzenie obywatelstwa. Korespondencja miedzy starostwem a 

polskimi konsulatami w wielu miastach swiata (m.in. Londyn, Paryz, Nowy 

Jork) w sprawie nadeslania metryki urodzenia, zaswiadczenia o fakcie 

urodzin i obywatelstwie polskim. Niekiedy zalaczane zdjecia lub dokumenty 

ze zdjeciem (np. strony 170 – 174). Akta dotyczace Zydow znajduja sie na 

nastepujacych stronach: 20 – 24 (Josek Lajba Lajtman), 27 – 39 (Moszek 

Mordechaj Zimnowrocki), 40 – 55 (Max Grosman i Paula vel Perla Grosman), 

56 – 61 (Majer Wolf Grosman), 86 – 89 (Jakob Kochensztorm), 90 – 92 (Mirla 

Bass), 156 (Estera Hinda Palerman), 197 – 207 (Gecel Wapner), 219 – 226 

(Jankiel Dytman), 278 – 282 (Salomon Staynberg), 300 – 305 (Bina 

Grynberg). 

Teczka zawiera: 
- Stron 322, poszyt, stan dobry, 1935 

 8 Tytul teczki: „Sprawozdania o organizacjach wywrotowych”. Zawiera okolniki Urzedu 

Sledczego w Warszawie oraz „Inwigilacje”, rodzaj policyjnego biuletynu. 

Rowniez „sprawozdania sytuacyjne” policjantow, omawiajace: 1) dzialalnosc 

partii i ugrupowan politycznych (m.in. w Sochaczewie, Lipnie, Pultusku, 

Przasnyszu) 2) informacje na temat prasy, wydawnictw i statystyki 

czytelnictwa 3) „ruch spoleczny” 4) sytuacje gospodarcza, stopien 

bezrobocia 6) ruchy wywrotowe 7) ruch zawodowy i strajki  8) ruch 

wyznaniowy i narodowosciowy  9) przestepczosc i wypadki.  

Pojawia sie tam w roznych kontekstach bardzo duzo zydowskich nazwisk. 

Teczka zawiera: 
- Stron 283, poszyt, stan zly, 1928 – 32 

 9 Tytul teczki: „Sprawozdania o organizacjach wywrotowych”. Zawiera okolniki Urzedu 

Sledczego w Warszawie oraz „Inwigilacje”, rodzaj policyjnego biuletynu. 



Rowniez „sprawozdania sytuacyjne” policjantow, omawiajace: 1) dzialalnosc 

partii i ugrupowan politycznych (m.in. w Sochaczewie, Lipnie, Pultusku, 

Przasnyszu) 2) informacje na temat prasy, wydawnictw i statystyki 

czytelnictwa 3) „ruch spoleczny” 4) sytuacje gospodarcza, stopien 

bezrobocia 6) ruchy wywrotowe 7) ruch zawodowy i strajki  8) ruch 

wyznaniowy i narodowosciowy  9) przestepczosc i wypadki.  

Pojawia sie tam w roznych kontekstach bardzo duzo zydowskich nazwisk. 

Teczka zawiera: 
- Stron 71, poszyt, stan sredni, kilka kart w zlym stanie, 1933 

 10 Tytul teczki: „Sprawozdania o organizacjach wywrotowych”. Zawiera okolniki Urzedu 

Sledczego w Warszawie oraz „Inwigilacje”, rodzaj policyjnego biuletynu. 

Rowniez „sprawozdania sytuacyjne” policjantow, omawiajace: 1) dzialalnosc 

partii i ugrupowan politycznych (m.in. w Sochaczewie, Lipnie, Pultusku, 

Przasnyszu) 2) informacje na temat prasy, wydawnictw i statystyki 

czytelnictwa 3) „ruch spoleczny” 4) sytuacje gospodarcza, stopien 

bezrobocia 6) ruchy wywrotowe 7) ruch zawodowy i strajki  8) ruch 

wyznaniowy i narodowosciowy  9) przestepczosc i wypadki.  

Pojawia sie tam w roznych kontekstach bardzo duzo zydowskich nazwisk. 

Zalaczone odezwy komunistow i socjalistow, rowniez w jidysz. 

Teczka zawiera: 
- Ok. 120 stron, poszyt, stan zly, 1928 – 32 

 11 Sprawozdanie sytuacyjne i korespondencja policyjna w sprawie przygotowan do 

wyborow. Zawiera  sporo nazwisk zydowskich.  

Na stronie 18 interesujacy policyjny wykaz zwiazkow, instytucji i organizacji 

podejrzanych o dzialalnosc wywrotowa (w wykazie rubryki: nazwa, rodzaj 

organizacji- polityczna, sportowa, zawodowa, oswiatowa -, adres organizacji, 

charakterystyka, proponowany sposob unieszkodliwienia, personalia 

czlonkow). Wymienione tam organizacje posiadajace zydowskich czlonkow 

to: Oddzial Zwiazkow Zawodowych Robotnikow Przemyslu Odziezowego 

(takze biblioteka tegoz oddzialu) oraz Skorzanego, Stowarzyszenie Sportowe 

„Jutrznia” i Biblioteka im. Pereca. 

Teczka zawiera: 
- 47 stron, poszyt, stan dobry, 1936 



 15 Teczka o tytule: „Stowarzyszenia esperanckie o charakterze wywrotowym”. Zawiera 

dokumenty powstale przy okazji procedury rejestracyjnej Robotniczego 

Stowarzyszenia Esperantystow „Praca” w Polsce.  

Na stronie 6 interesujacy „Arkusz ewidencji dla stowarzyszen i zwiazkow”, dotyczacy 

wyzej wymienionego stowarzyszenia. Rubryki: nazwa, adres, teren dzialania, 

ilosc osob, sklad narodowosciowy, wplywy polityczne. W trzech ostatnich 

rubrykach wpis: ilosc osob – 10; sklad narodowosciowy – „sami zydzi”; 

wplywy polityczne – „100 % sympatycy komunizmu”. 

Teczka zawiera: 
- 44 strony, luzne, stan dobry, 1932 – 34 

 


