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Scope and content of collection 
Correspondence and statisctis of minorities living after World War II in the county of Grodzisko-

Mazowieckie,  the register of cemeteries, real estate properties owned by Jews and Germans 
before the war, the records of the Jewish community in Grodzisk,  testimonies of witnesses 
about German crimes committed against Poles in the county during the war, registers of war 
criminals. 

 
 
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 
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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.243. The United States Holocaust Memorial Museum 
Archives received the filmed collection via the United States Holocaust Memorial Museum 
International Archival Programs Division in 2015. 

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

Mazowieckim 
 
Processing history: Processed by Aleksandra Borecka, 2015. 
 
 
System of arrangement 
Arranged in four series: 1. Statistics and registers of miniorities; 2. Register of cemeteries and real 

estates; 3. German crimes and register of war criminals; 4. Register of the Jewish farms in 
Młochów and Błonie. 
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CONTAINER LIST 
 
 
Dokumenty i korespondencja urzędowa dotycząca ocalałych z Holokaustu i mieszkających po wojnie na 

terenie powiatu, ponadto informacje dotyczące cmentarzy, nieruchomości należących przed 
wojną do gminy żydowskiej w Grodzisku oraz zeznania świadków ma temat zbrodni 
popełnionych na terenie powiatu podczas wojny.  
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Sygnatura: Opis: 

67 Sprawy zydowskie (wykazy). 
Zawiera pisma z r. 1947 starosty powiatowego M. Maciaka do burmistrzow i wojtow z 
zadaniem dostarczenia wykazu Zydow zamieszkujacych na terenie powiatu blonskiego.  
Pisma zwrotne: wykazy Zydow w poszczegolnych miejscowosciach (po kilka osob).  
k. 23, luzne, stan dobry  
 

69 Wykaz mniejszosci narodowych na terenie powiatu grodzisko - mazowieckiego na 
dzien 1.07.1948 
k. 29, luzne, stan dobry 
 

75 Statystyka wyznan na terenie powiatu grodzisko - mazowieckiego w r. 1948. Osob 
wyznania mojzeszowego ogolem 32. Dolaczona rowniez statystyka z r. 1945, gdzie 
takich osob znajduje sie 30.  
k. 31, stan dobry, luzne 
 

76 Wykaz cmentarzy na terenie powiatu. Na osiem wykazanych cmentarzy  jest szesc 
Zydowskich (w Bloniu, Grodzisku, Mszczonowie, Zyrardowie, Mlochowie, i Wiskitkach),  
z tego wszystkie wg zalaczonej opinii nadaja sie do grzebania zmarlych.  
k. 18, luźne, stan dobry 
 

239 Wykazy majatkow nalezacych do mniejszosci z roku 1948.  
Wykaz dotyczacy Grodziska Mazowieckiego. Do "gminy izraelickiej" naleza dwie 
nieruchomosci: 
- ziemia orna przy ul. Traugutta (obecnie w uzytkowaniu Antoniego Nowaka) o 

obszarze 2,15 ha  
- plac w srodmiesciu, przy ul. Obroncow Getta, o obszarze 0,14 ha. W pozostalych 

miejscowosciach nie wykazano zadnych majatkow. 
k. 25, luzne, stan dobry 
 

240 Zeznania na temat sprawców zbrodni na terenie powiatu. Wymienieni zostali m.in 
Hammermeister - szef Gestapo Grodziska, b. komendant obozu w Treblince. Bil i 
przeprowadzal egzekucje Polakow i Zydow. 
k. 13, luzne, stan dobry. Zeznania swiadkow morderstw. 
 
 

241 Zbrodnie popełnione w okresie II wojny światowej. W Nadarzynie  9.09.1939 Niemcy 
zabili 70 letniego Moszka Goldsztajna, wlasciciela gospodarstwa rolnego oraz Zyda 
Skornika i jego ciezarna zone. Strony 57 – 60: Wykazy przestepcow wojennych, 
dzialajacych na terenie powiatu podczas wojny  
k. 243, luzne, stan dobry 
 

288 Wykaz gospodarstw zydowskich w Mlochowie, Błoniu.  
k. 25, luzne, stan dobry 
 

 


