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Descriptive Summary 
 
Title:  Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Częstochowie (Sygn. 1047) 
County Command of the State Police in Częstochowa 
 
Dates:  1927‐1939 
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Creator: Komenda Powiatowa Policji w Częstochowie 
 
Extent:  3,419 digital images:  PDF (1.45 GB) 
 
Repository:  United States Holocaust Memorial Museum Archives, 100 Raoul Wallenberg Place SW, 

Washington, DC 20024‐2126 
 
Abstract:  Records of the State Police in in Częstochowa, Poland. Contain information concerning political, social 

and labor organizations, and  Jews in Częstochowa.  
 
Languages:  Polish  
 
Access:  Collection is open for use, and is available on the museum’s internal network as a digital 
collection.  
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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: (Identification of item), (identification of file), Reel number, Komenda Powiatowa 
Policji Państwowej w Częstochowie (Sygn. 1047), 1927‐1939, RG‐15.454, United States Holocaust 
Memorial Museum Archives, Washington, DC. 
 
Acquisition information:  The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the filmed 
collection via the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs Division in 
Jan. 2016. This is a cooperative project based on the agreement between USHMM and Yad Vashem, 
Israel. 
 
Forms part of the Claims Conference International Holocaust Documentation Archive at the United 
States Holocaust Memorial Museum. This archive consists of documentation whose reproduction and/or 
acquisition was made possible with funding from the Conference on Jewish Material Claims Against 
Germany. 
 
Existence and location of originals:   
  Archiwum Państwowe w Kielcach 
  ul. Janusza Kusocińskiego 57 
  Kielce 25‐045 

Poland 
Tel. 011 (0048 41) 260 53 11 
e‐mail:  kancelaria@kielce.ap.gov.pl 
Web page: www.kielce.ap.gov.pl 
 

Copyright Holder: 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 
ul. Rakowiecka 20 
Warsaw 02‐517 
Poland 
Tel. 011 48 (22) 565‐46‐00 
e‐mail: ndap@archiwa.gov.pl 
Web page: www.archiwa.gov.pl 

 
The additional finding aid for the records of Sygn. 1047  housed at Archiwum Państwowe w Kielcach can 
be found at: http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl&mode=show&zespoly id=22872 
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see archives catalog 
at collections.ushmm.org for further information. 
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Processing history:  Finding aid adapted from the inventory provided by the United States Holocaust 
Memorial Museum International Archival Programs Division by Aleksandra Borecka, May 2016. 
 
 
 
 
 
Scope and Content of Collection 
Situational and general reports on the activities of parties, trade unions, officers and police informers 
relating to political, social and labor organizations. Includes police chronicle informing about crimes 
committed by Jews and against Jews, as well and communists activities in Czestochowa. 
 
System of Arrangement 
 
Arranged in nine series:  
1. General reports, 1926‐1934  
2. Reports on the activities of political parties and organizations, 1927‐1932  
3. Reports on the activities of political parties, 1927‐1928, 1930‐1934  
4. Report on the activities of Polish unions and associations, 1934‐1935 
 5. Reports on the activities of political movements, 1934‐1938  
6. Situational Reports 1936  
7. Report on the activities of the Peasant Party and the National Party, 1936‐1939; 
8. Reports and information of political movements, 1937‐1939  
9. Reports and information on the National Organization for Women (ONR), 1927‐1938. 
 
 
Indexing Terms 
 
Corporate Name: 
Komenda Powiatowa Policji w Częstochowie. 
Haszomer Hacair. 
Legion Młodych. 
Narodowa Organizacja Kobiet. 
Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy. 
Ogólny Żydowski Związek Robotniczy "Bund" w Polsce. 
Polska Partia Socjalistyczna. 
Stowarzyszenie Chrześcijańskie.  
Stowarzyszenie Kupców i Rzemieślników Żydowskich. 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Męskiej w Miedźnie. 
Stronnictwo Ludowe. 
Stronnictwo Narodowe. 
World Socialist Union of Jewish Workers‐‐Po'alei Zion. 
Wszechświatowy Związek Beznarodowościowy. 
 
Genre/Form: 
Reports. 
 
Geographic Name: 
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k. 16 Zebranie przedwyborcze Stowarzyszenia Chrześcijańskiego „Ogniska 
Robotniczego” na którym miano apelować: „do wytężenia wszystkich sił aby 
miastem rządzili żydzi i wrogowie Państwa”. 
k. 20 Bójka w trakcie wiecu przedwyborczego NSPP w związku z próbą wejścia na 
wiec Izraela Grołmana. Stojący przy drzwiach przedstawiciele NSPP nie chcieli go 
wpuścić na salę i w wyniku bójki zrzucili go ze schodów. Na wiecu przemawiał m. 
in. Leon Fajnbaum, Michał Szlezyngier i Kachman. „Przemówienia wygłaszane były 
w języku żydowskim”. 
k. 21 Wiec przedwyborczy ChD: „Cardini krytykował żydów w b. Radzie Miejskiej, 
iż ci jak zwykle łowili ryby w mętnej wodzie (...) Lewica głosowała za wnioskiem 
żydowskim o wprowadzenia w Kasie Chorych żargonu i żydowskiego personelu i 
tylko dzięki przytomności umysłu przedstawicieli Ch.D., którzy usiłowali zrzucić na 
głowy lewicy ławę z galerii – dalsze obrady w tej kwestii zostały przerwane”. 
Miano też nawoływać do „prowadzenia usilnej agitacji pośród robotników, by nie 
dopuścić do utworzenia większości żydowskiej, gdyż w takim wypadku bylibyśmy 
sługusami żydów”. 
k. 22, 39, 59 Wiece przedwyborcze Poalej Syjon Lewicy. 
k. 23, 25‐26 Wiece NSPP na którym przemawiali m. in. dr Bolesław Drobner i 
Michał Szlezyngier. 
k. 27 Krytyka na zjeździe ChD „Ognisko robotnicze” działalności NSPP, „która 
wybrała na radnego żyda”. 
k. 33, 38 Pod wpływem przemówień M. Szlezyngiera, Nirenberga, Majerczyka 
(przemawiających w języku jidysz) i Ciecierskiego (w jęz. Polskim) NSPP podjęło 
decyzję o poparcia w wyborach listy nr. 6. 
k. 40, 58 Wiece przedwyborcze „Bundu”. 
k. 41 Wiec ChD na którym miano krytykować PPS, „która w b. Radzie Miejskiej szła 
ręka w rękę z burżuazją żydowską”. 
k. 44, 52‐53, 62, 67 Wiece przedwyborcze NSPP. 
k. 46, 57, 60 Wiece ChD: „chadecja jest na tyle silną organizacją, że nie powinna 
dopuścić do tego aby takim miastem jak Częstochowa mieli rządzić żydzi i 
komuniści i socjaliści”. 
k. 55 Wiec przedwyborczy Narodowej Organizacji Kobiet: „nie można za wszelką 
cenę dopuścić, aby w mieście tym mieli rządzić żydzi lub socjaliści”. 
k. 66 Wiec przedwyborczy NPR: „na czele PPS stoi niejaki Zorski, żyd, który de 
facto [jest] komunistą”. 
k. 73‐74 Wiec przedwyborczy Zjednoczonego Żydowskiego Komitetu Wyborczego. 
k. 75 Wiec przedwyborczy Komitetu Katolickiego: „w Polsce panują teraz prądy 
socjalistyczne i komunistyczne, w których panoszą się mniejszości narodowe w 
postaci żydów (...) byłoby niepowetowaną szkodą, gdyby w Częstochowie miał 
panować judeo‐socjalizm”. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, s. 81, język polski, maszynopis] 

Sygn. 4  Sprawozdania z działalności partii politycznych 1927‐1929 
 
k. 4 Odczyt dr Bolesława Drobnera „Wojna czy pokój” poświęcony m. in. 
pogorszeniu się sytuacji Żydów na Litwie: „Żydzi [przed 1926 r.] również byli 
zadowoleni ze stosunków na Litwie, a wiadomo przecież, że żydzi są zawsze 
niezadowoleni i wszędzie się buntują”. 
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k. 7 Odczyt Leopolda Kronnenberga „Wolność Ludów w Polsce” który miał 
odwołując się do twórczości Mickiewicza i Słowackiego apelować: „prawdziwym 
patrjotą jest ten, który idzie ręka w ręke z żydem, niemcem, rusinem i.t.d.”. Policja 
w tym samym raporcie ostrzega, że Kronnenberg jest członkiem 
„Wszechświatowego Związku Beznarodowościowego” (Senacieca asocio 
tutmonda), „będącego pod maską esperantyzmu, wyraźną placówką komunizmu”.
k. 9‐11 Krajowa konferencja NSPP w Częstochowie, na której poruszano m. in. 
problem ewentualnej współpracy z „Bundem”. 
k. 14 Wiec NSPP, któremu przewodniczył niejaki Fajge i Szlezyngier. 
k. 17‐18 Groźba rozłamu NSPP. Robotnicy żydowscy mieliby odejść do „Bundu” a 
polscy do „PPS”. 
k. 21‐22 Krytyka dr Drobnera przez poufną konferencję krajową NSPP [m. in. 
Zesztowt z Wilna]: „w Drobnerze ostatnio zbudził się antysemityzm, choć sam jest 
żydem i w tym kierunku urabiał robotnika polskiego tak iż w NSPP rozrósł się 
antysemityzm, co jest jednakże niedopuszczalne, by robotnik polski i żydowski się 
żarli, w chwili, gdy burżuazja poslo‐żydowska się łączy”. Natomiast sama NSPP 
„musi skupić wokół siebie proletariat nie tylko polski, żydowski, lecz ukraiński i 
białoruski”. 
k. 23 Konferencja NSPP z referatem Szlezyngiera. 
k. 26 Zebranie NSPP, na którym miano skonstatować, że „młodzież żydowska i 
polska, która grupuje się wokół NSPP jest twarda w swych przekonaniach i nie 
zachwieje się”. 
k. 27 Odczyt NSPP poświęcony twórczości  „Ilji Erenburga”. 
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, s. 130, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 5  Sprawozdania z działalności partii politycznych 1926‐1927 
 
k. 52 Zaprzestanie działalności Poalej Syjon w Częstochowie na kilka miesięcy z 
powodu słabego zainteresowania i braku funduszów. 
k. 111 Pertraktacje PPS z „Bundem” w sprawie połączenia się do wyborów 
Powiatowej Kasy Chorych. Spór o miejsce na liście R. Federmana. 
k. 113 Sprawozdanie z wiecu Stanu Średniego na którym miano nawoływać m. in. 
do „uzyskania w Izbach Rzemieślniczych jak największej ilości chrześcijan‐polaków 
[pis. org], by w ten sposób osłabić udział żydów w tych izbach”. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, s. 125, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 6   Sprawozdania o dzialalności partii i organizacji politycznych 1927‐1932 
akta luźne, stan dobry, j. polski 
 

Sygn. 7  Sprawozdania z działalności partii politycznych 1927‐1928 
 
k. 20 Akcja przedwyborcza inteligencji żydowskiej w Częstochowie przeciwko 
tworzeniu Bloku Mniejszości Narodowych, a za marszałkiem Piłsudskim. 
k. 21 Stowarzyszenie Kupców i Rzemieślników Żydowskich w Częstochowie 
przeciwko Blokowi MN. 
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k. 28 300 Żydów z częstochowskiego klubu sportowego „Warta” zgłosiło akces do 
BBWR. 
k. 32 Konferencja przedwyborcza, na której omawiano kandydatury na pierwsze 
miejsca mającego powstać Bloku Żydowskiego. Jednym z kandydatów był prof. 
Majer Bałaban. 
k. 35 Ciąg dalszy przedwyborczych ustaleń Bloku Żydowskiego. 
k. 70 Syjoniści, Mizrahiści i rzemieślnicy żydowscy ostatecznie poparli Blok MN. 
k. 71 Seria odczytów prof. Bałabana. 
k. 72 Aguda w Częstochowie poparła BBWR. 
k. 75 Niezdecydowanie Cerej Syjon i Poalej Syjon. 
k. 76 Spotkanie przedwyborcze „Bundu”. 
k. 77 Awantura w trakcie wiec przedwyborczego Żydowskich Rzemieślników w 
Krzepicach. Prelegent Szlama Zołtak został źle przyjęty. W trakcie jego 
przemówienia podarto rozdawane przez niego kartki, doszło do kłótni i bójki na 
pięści. Mówca widząc zamieszanie przerwał mowę i opuścił lokal. 
k. 79 Charakterystyka postaw politycznych poszczególnych ugrupowań żydowskich 
przed wyborami do sejmu. 
k. 85 Nieudana próba przeciągnięcia 3 II 1928 r. poparcia Agudy z BBWR na listę 
MN. Podkomisarz H. Kozłowski meldował że ortodoks, Edelist argumentował: 
„żydów nie powinna obchodzić żadna inna mniejszość narodowa, albowiem żydzi 
nie mogą pójść na rękę z niemcami [pis. org], którzy jednocześnie ciągną ku 
Niemcom, co jest zdradą stanu, wobec czego żydzi zdrajców nie mogą popierać i 
dlatego nie chcą i nie powinni oddawać swych głosów na nr. 18, oświadczył, że 
należy głosować na Nr. 1” Kier. Wydz. Śl. 
k. 93 Problemy z finansowanie kampanii wyborczej „Bundu”. 
k. 115‐116 Odczyt Wieniawy‐Dłogoszewskiego nt. „Żydzi w Polsce” do młodzieży 
żydowskiej. Jego fragment krytykujący „fanatyzm religijny i rytualny żydów” był 
przerwany przez protest nielicznych ortodoksów na sali. Jednak Wieniawa uciszył 
protestujących żartami o złym traktowaniu żon przez ortodoksyjnych Żydów, które 
rozweseliły całą salę. 
k. 121 Krytyka częstochowskich syjonistów wobec innych stronnictw żydowskich. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, s. 130, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 8  Sprawozdania o dzialalności partii politycznych 1930‐1931 
akta luźne, stan dobry, j. polski 
 

Sygn. 9  Sprawozdania z działalności partii politycznych 1927‐1928, 1930‐1934 
 
k. 5 Odezwa komunistyczna ułożona w więzieniu przez Michała Gawrona i Jankla 
Flamenbauma. 
k. 6‐6a Sprawa zabójstwa Hermana Henochowicza na tle działalności komunistów.
k. 7 Zapowiedź rozprawy 11 komunistów „Silbersztajna i tow.”. 
k. 9 Skazanie Józefa Zylbersztajna na 4 lata ciężkiego więzienia. Pozostali skazani 
wyroki od 2 do 3 lat więzienia. 
k. 12 Zebranie przedwyborcze „Bundu”. 
k. 16 Brak dowodów na posiadanie literatury komunistycznej przez Łaję Kochman. 
k. 26 Zebranie PPS „Lewicy”, na którym wybrano nowe władze m. in. Liberman. 
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k. 28 Konferencja PPS „L” i Związku Siły Chłopskiej, w której brałą udział m. in. 
Rozia Liberman. Policja podaje tu adresy i krótki opis postaw politycznych każdego 
z delegatów. 
k. 35 Skazanie Chaima Dancygiera za działaność antypaństwową. 
k. 43 Aresztowanie 19 letniej Chaji Liberman za próbę namalowania na murze 
„Niech żyje strajk powszechny KPP”. 
k. 49 Skazanie Rozi Liberman na 2 lata więzienia i uniewinnienie Icka Wajsbarda. 
k. 52 Konfiskata 400 sztuk odezw komunistycznych w mieszkaniu Abrama 
Lipszyca. 
k. 54 Komunistyczna działalność Icka Bratmana i in. 
k. 55 Opis komórki KZMP w Kiedrzynie. Działali w niej m. in. Abram Windman i 
Moszek Zelcer. 
k. 66‐66a Działalność komunistyczna Herszlika Krycera, Joska Szmulewicza i in. 
k. 69 Odczyt o Birobidżanie „gdzie żydzi od 1924 roku zdołali już rozbudować 
przemysł i rolnictwo”, gdzie są „duże ilości pokładów rudy żelaznej i węgla 
kamiennego” w ZSRR niejakiego Perelmana z Warszawy. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, s. 72, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 10  Sprawozdania z sytuacji społeczno‐politycznej  (1932) 
 
k. 3‐4 Sprawozdanie z 8 III 1932 r., wzmiankujące o przebiegu zlotu harcerstwa 
„Haszomer Hacair” w Częstochowie oraz o rozprawie sądowej przeciwko 
komuniście Berkowi Brokmanowi, który z art. 102 został skazany na 4 lata 
więzienia. 
k. 5‐6, Sprawozdanie z 15 III 1932 r. opisujące działalność partii politycznych, w 
tym „Bundu” i NSPP na terenie Częstochowy. 
k. 8‐8a Sprawozdanie z 29 III 1932 r., wzmiankujące o dwóch odczytach Janusza 
Korczaka dla 350 dzieci oraz działalności żydowskiego Towarzystwa 
Dobroczynności. 
k. 11‐11a Sprawozdanie z 13 VII 1932 r., wzmiankujące o powieszeniu na słupie 
elektrycznym manekina wyobrażającego osobę Hitlera i spalenie go przez „Legion 
Młodych” (prawdopodobnie chodzi o „Legion Młodych” im. Berka Joselewicza) 
oraz o wspólnej wycieczce młodzieży z „TUR” i „Bundu” a także o działalności KPP i 
KZMP. 
k. 13‐13a, 15‐16a, 26‐27a, 32‐32a,  Podobne sprawozdania zawierające krótkie 
opisy działalności wybranych organizacji żydowskich na terenie Częstochowy. 
k. 30‐31, 34 Rozproszenie przez policję (4 XII 1932) pochodu SN na Jasną Górę 
upamiętniającego zabójstwo studenta Grodkowskiego we Lwowie. Przywódcy 
pochodu zostali aresztowani. W sumie w manifestacji wzięło udział ok. 300 osób. 
Miano w jej trakcie wznosić okrzyki: „Precz z żydowską policją”, „precz z 
żydowskimi pachołkami”, „precz z żydami”, „bić żydów”, „niech żyje OWP”. 
k. 34a‐36a, 40‐40a, 42‐46a, 48‐51a, 59‐61a, 63‐63a, 66‐66a, 68‐69a, 71‐72, 74‐
74a,  Kronika policyjna informująca m. in. o przestępstwach popełnionych przez 
Żydów i na Żydach. 
86 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, s. 77, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 11  Sprawozdania o dzialalności partii politycznych 1932‐1932 
akta luźne, stan dobry, j. polski 
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Sygn. 12  Sprawozdania o życiu społeczno‐politycznym (1933) 
 
k. 1‐2 Sprawozdanie sytuacyjne za pierwsze 3 tygodnie stycznia 1933 r., w którym 
mowa jest o zawiązaniu się ok. 100 osobowego żydowskiego „Legionu Młodych” 
im. Berka Joselewicza w Częstochowie. 
k. 7‐7a Sprawozdanie kwartalne z życia polskich związków i stowarzyszeń 
społecznych: „Metodą pracy ‘Młodych Narodowców’ jest: urządzanie zabaw, 
wieczorków, pogadanek, obrzydzanie wszystkiego, co rządowe, (...) budzenie 
nienawiści do żydów, ich bojkot przy pomocy wypisywania na murach 
szablonowych napisów ‘nie kupuj u żyda, bij żyda itp.” 
k. 29 Sprawozdanie z października 1933 r.: „Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 
Męskiej w Miedźnie (...) w stowarzyszeniu tem prowadzona jest działalność 
antyżydowska, przez uświadamianie członków – nie kupowania u Żydów”. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, s. 42, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 13  Sprawozdania o dzialalności parti politycznych i związków zawodowych; 1933‐
1933 
akta luźne, stan dobry, j. polski 
 

Sygn. 14  Sprawozdanie z życia polskich związków i stowarzyszeń 1934‐1935 
akta luźne, stan dobry, j. polski 
 

Sygn. 15  Sprawozdania o działalności ruchów politycznych 1934‐1938 r. 
 
k. 5‐5a Usunięcie siła przez policję 15 II 1934 r. członków zebrania SN w 
Częstochowie, na którym miały paść słowa: „Musimy dążyć do zmiany Rządu, gdyż 
obecny Rząd, któremu przewodzi człowiek z pochodzenia żydowskiego jest 
wygodny dla żydów, bo to jest wnuk rabina. Żydzi obecny Rząd chwalą bo dla nich 
jest wygodny i oni zajmują wysokie stanowiska państwowe. Dla tego musimy się 
usilnie organizować, aby obecny Rząd zmienić”. 
k. 11‐11a Kursy SN, m. in. “Spółdzielczość jako broń w walce żydowskim 
pośrednictwem”. 
k. 16‐17 Kongres Eucharystyczny w Kłobucku, przy okazji którego prelegent SN z 
Częstochowy wygłosił referat „Żydzi w Polsce” (nawoływanie do bojkotu). 
k. 27 Zebranie SN w Kłobucku, na którym: „Postanowiono bojkotować handel 
żydowski przez kolportowanie ulotek p.t. ‘Polacy’ oraz przez niedopuszczanie 
katolików do straganów żydowskich”. 
k. 35, 37 Sprawa podziału jarmarku w Kłobucku na stronę polską i żydowską. 
k. 42 Zebranie SN, na którym prelegent miał zarzucać, że „Obóz Zjednoczenia 
Narodowego tak zwany ozon głosi hasła antysemickie, lecz hasła te nie są 
prawdziwe, gdyż obóz ten nie dąży w rzeczywistości do usunięcia żydów z Polski i 
nie prowadzi z nimi walki, a głoszone przez niego hasła antysemickie są 
ukradzione Stronnictwu Narodowemu”. 
k. 44‐47, 50‐52, 55‐56, 61‐68, 74‐77, 84‐87, 93‐95, 98‐102, 119, 123, 125, 134‐
137, 139‐141a, 143‐144, 149‐150, 164, 166‐166a, 169‐174, 176, 180‐182, 186, 
188‐190a, 192‐198, 200‐203, 211‐213, 215‐221, 225‐226, 231‐231a, 233‐234, 236‐
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238, 240‐242, 245‐247, 251‐253, 261‐263, 265‐ 269, 276‐277, 282‐283, 289‐289a,   
Podobne zebrania narodowców, na których pojawia się tematyka związana z 
Żydami, lub incydenty z udziałem narodowców i Żydów.  
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, s. 302, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 16  Sprawozdania o działalności organizacji społeczno ‐ politycznych; 1936‐1936 
akta luźne, stan dobry, mieszana, j. polski 
 

Sygn. 17  Raporty sytuacyjne (1936) 
 
k. 1 Herszlik Szwarcbaum pobity przez Wacława Flisa, doznał lekkich uszkodzeń 
ciała. 
k. 2 Nieudana próba włamania do mieszkania Simisi Guterman. 
k. 3 Kradzież portfela Maurycego Wolberga. 
k. 4 Bolesław Krauze okradziony przez Szlamę‐Mordkę Jungermana. 
k. 5 Pinkus Rubiński okradziony w trakcie jazdy pociągiem. 
k. 9 Napad na Joska Najmana i jego samoobrona z użyciem legalnie posiadanego 
pistoletu. 
k. 10 Utrudnianie pracy fabryki Dawida Szeinwekslera przez 13 zwolnionych przez 
niego robotnic, 
k. 12 Wywiezienie z fabryki Mieczysława Wajnsztoka urządzeń wartości 5000 zł 
przez jego wspólnika. 
k. 14 Zatrzymano Adama Woszczynę, „który na szkodę nieznanego żyda, skradł 
wraz z drugim osobnikiem – 100 złotych”. 
k. 16 Pobicie Moszka Tenenberga. 
k. 18 Rozbicie kamieniem przez nieznanych sprawców lampy naftowej w sklepie 
Chune Landsberga. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, s. 18, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 18  Sprawozdania z działalności Stronnictwa  Ludowego i Stronnictwa Narodowego 
1936‐1939 
 
k. 1‐2 Pielgrzymka akademicka SN na Jasną Górę. Podana ilość uczestników z 
poszczególnych regionów Polski (w sumie ok. 16 000). Na jednym z pociągów, 
którym przyjechali studenci na wagonie znajdowały się napisy m. in. „Nie kupuj u 
Żyda”. Po wyjściu z pociągu ok. 30 osobowa grupa studentów stanęła „przy 
żydowskiej kawiarni ‘Europa’ (...) nawoływali głośno do bojkotu kawiarni i 
blokowali przy tem wejście”. Ponadto „zakłóceń spokoju publicznego nie 
notowano, co przypisać należy w znacznej mierze ukryciu się ludności żydowskiej 
w mieszkaniach. Poszczególni żydzi zmuszeni przejść głównemi ulicami, 
wynajmowali dorożki”. 
k. 3 Odprawa prelegentów SN, na której omawiano m. in. sytuację Żydów w 
Palestynie. 
k. 6 Zebranie SN w Kłobucku, na którym prelegent wygłosił „przemówienie na 
temat kwestii żydowskiej w Polsce” wskazując „na żydów jako sprawców kryzysu”.
k. 10 Zebranie placówek SN w Częstochowie, prelegent: „przedstawił zamieszki 
wynikłe w Mińsku Mazowieckim po zabójstwie wachmistrza Bujaka (...) jako 
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solidarny odruch społeczeństwa polskiego, któremu nic nie jest w stanie oprzeć 
się i żydzi wiedząc o tem musieli uciekać z miasta, śląc tylko delegacje rabinów do 
Pana Ministra Składkowskiego”. 
k. 13‐13a Zebranie organizacyjne SN w Kamyku, na którym prelegent z Kłobucka 
miał powiedzieć: „W kamyku ludzie są dzielni, bo biją żydom szyby. Ale nie tylko 
szyby należy bić, lecz samych żydów. Trzeba wszystkim zakasać rękawy i bić, a gdy 
wszyscy wyjdą, to nikt nie da rady. W Kamyku byli już aresztowani za bicia żydów 
(...) obronili go swoi adwokaci. Nie broniła w tym wypadku sanacja ani strzelec, 
tylko adwokat narodowiec i sędzia, który jest nasz – uniewinnił. Bijcie dalej żydów 
my zawsze damy adwokata, który was obroni i włos z głowy wam nie spadnie”. 
k. 14‐15a, 17, 19, 21, 26, 28‐33, 41‐42, 44‐44a, 52, 54‐56, 61, 67, 69‐69a, 83‐84, 
87, 89‐95, 97, 99, 101, 103‐106, 112‐115, 120‐121, 125, 127‐129, 132, 137‐138, 
140‐141, 143‐144, 146‐148, 155‐159, 162, 164, 173, 182‐184, 190‐194, 202‐203, 
208‐209, 213‐216, 218‐220, 227‐232, 234‐236, 238‐239, 242‐245 Podobne 
zebrania lub incydenty z udziałem narodowców. 
k. 60 Grupa młodych członków SN 28 VII 1936 po wyjściu z restauracji w Mstowie 
zaczęła zaczepiać przechodzących Żydów. Następnie „na skutek tych podburzeń 4 
osobników wtargnęło do znajdującego się w pobliżu domu modlitwy i poczęło bić 
znajdujących się wewnątrz 3‐ch młodych żydów, z których 2‐ch t.j. Jakubowicz 
Abram, lat 15 i Borowiecki Rywen, lat 17, zdołali zbiec przez okno, natomiast trzeci 
nazwiskiem Rusak Moszek, lat 18, został pobity do krwi, a gdy i ten się wyrwał i 
zbiegł przez okno, napastnicy poprzewracali stoły i ławki, oraz porozrzucali książki 
religijne, znajdujące się w domu modlitwy, a jedną z nich, talmud, wyrzucili na 
ulicę, wydzierając z niej kawałki kartek (...) Zatrzymani do winy się nie przyznali, 
oświadczając, że byli pijani i nic nie pamiętają”. 
k. 98‐98a Pogrzeb robotnika Edwarda Paula, narodowca, który zginął w 
niewyjaśnionych okolicznościach. Mowę pogrzebową wygłosił członek ONR: 
„dlatego też nie zabijajcie takich samych robotników, a idźcie na Markusfeldów, 
Konów i Radziwiłłów”. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, s. 397, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 19  Akta dochodzeniowe przeciw st. post. Brzezińskiemu Kazimierzowi; 1937‐1937 
 

Sygn. 20   Wykazy i raporty o stanie organizacyjnym partii politycznych; 1938‐1938 
akta luźne, stan dobry, mieszan, j. polski 
 

Sygn. 21  Sprawozdania z życia polskich związków i stowarzyszeń społecznych; 1938‐1938 
akta luźne, stan dobry, mieszana, j. polski 
 

Sygn. 22  Sprawozdanie o działalności organizacji politycznych (1938) 
 
k. 10‐16, 25‐27 Przygotowania do obchodów 1 Maja i postawy poszczególnych 
ugrupowań (włącznie ze Stronnictwem Narodowym [np. kontrmanifestacje 
krzyczące w kierunku policji „precz z żydowskimi wojtkami”, Bundem i Poalej Sjon) 
względem tego robotniczego święta. 
k. 32 Zgromadzeni PPS na którym prelegent miał powiedzieć: „Strn. Narodowe 
twierdzi, że P.P.S. idzie ręka w rękę z żydami wytwarza z tego komunę w kraju, a 
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to samo robi Strn. Narodowe bo z jednej strony bije żydów a idzie do niego 
kupować i cały kapitał pakuje do żydowskiej kieszeni”. 
k. 62‐64 Informacje o działalności „trockistów” w Częstochowie. 
k. 67‐69, 78‐79, 104, 108‐109, 115, 118, 128‐129 Działalność komunistów na 
terenie Częstochowy. 
k. 73‐75 Chaim Dawid Kurland i in. podejrzani o działalność komunistyczną. 
k. 91 Komunistyczne kursy u Abrama Kagana 
k. 103 Wykaz jednostek organizacyjnych Kompartii na terenie powiatu i miasta 
Częstochowy. Np. „Komórka KZMP wśród krawców żydowskich – 5 czł.”. 
k. 121 Meldunek o działalności komunistycznej Szlamy Granka. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, s. 136, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 23   Raporty o ruchach politycznych 1937‐1939 
 
k. 13 Spotkanie OZN w Krzepicach i dyskusja o sytuacji Żydów w Polsce. 
k. 14 Zebranie robotników w manufakturze w Gnaszynie. Prelegent chwalił 
program OZN, krytykując PPS za to, że „skupiają w ich szeregach najgorszy 
element przestępczy, jak komunistów, Żydów i inne szkodniki dla Państwa”. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, s. 26, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 24  Raporty i wykazy 1937‐1938 
[akta luźne, stan dobry, j. polski] 
 

Sygn. 25   Meldunki i informacje w sprawie ONR 1927‐1938 
 
k. 11 Zebranie Narodowej Organizacji Kobiet, gdzie prelegentka: „Ostrzegała, by u 
nas nie doszło do tego, co jest w Rosji Sowieckiej, gdzie żydostwo odebrało 
społeczeństwu wiarę i narodowość nic w zamian nie dając, jedynie nędzę i upadek 
moralny”. 
k. 33 Ulotka ONR „Żydzi rządzą Polską” z listą Żydów piastujących wysokie urzędy 
w państwie, którzy mają być usunięci przez ONR (m. in. na liście jest wspaniały 
polski patriota dr Ludwik Hirszfeld). 
k. 34‐34a Wytyczne programowe ONR (wiadomo co). 
k. 36‐36a Przewidywanie przez policję nasilenia „akcji przestępczej na tle 
wystąpień antyżydowskich” przez młodzież ONR i SN w czasie letnich wakacji. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, s. 42, język polski, rękopis i maszynopis] 
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