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Scope and content of collection 
Statistical data, correspondence, minutes, registration of war damages, records of the population, 
records related to the property of Jewish communities, and so-called productivisation of the Jewish 
population after the war, lists and other materials concerning associations and unions, lists of the mass 
graves of war victims, and loss or granting of Polish citizenship, documents regarding civil status and the 
help for the victims of prisons and Nazi camps, as well as other materials. 
 
 
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 
under his control, on the Internet, the World Wide Web, or any other publicly accessible on-line 
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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 Łodzi, Poland, Sygn. 804. 

The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the filmed collection via the 
United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs Division in June 
2018. This is a cooperative project based on the agreement between USHMM and Yad Vashem, 
Israel. 

 
Existence and location of originals: Archiwum Państwowe w Łodzi 
 
Processing history: Processed by Aleksandra Borecka, 2018. Finding aid formatted by Tia Smith, 2018. 
 
 
System of arrangement 
Arranged in seven series: 1. Documents regarding population and the registration and war losses, 1945-
1948; 2. Religious matters; 3 Registration of foreigners; 4. Registration and liquidation of associations; 5. 
Documents regarding national minorities and the loss of citizenship; 6. Copies of the civil registry, 1946-
1947; 7. Records of circulars concerning care for mothers with children and victims of war, 1946. 
 
 
Indexing terms 
Centralny Komitet Żydów Polskich. 
Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce. 
World War, 1939-1945--Confiscations and contributions--Poland. 
War victims--Legal status, laws, etc.--Poland. 
Jewish organizations--Poland--History--20th century--Registers. 
Mass burials--Poland. 
Citizenship, Loss of--Poland. 
Skierniewice (Poland : Powiat) 
Poland--History--Occupation, 1939-1945. 
Kutno (Poland) 
Piotrków (Poland) 
Circulars. 
Correspondence. 
Minutes. 
Registers. 
 
 

CONTAINER LIST 
 

Nr teczki Opis 

73 Różne wykazy danych z poszczególnych powiatów odnośnie obszaru powiatu i ilości ludności, 
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1948 

93-101 Szkody wojenne, rejestracja, 1945-1947 

175 Ewidencja ludności - spis powszechny, 1945 

178 Sprawy metrykalne i nazwisk korespodencja w sprawie zmiany nazwisk, 1945 

206 Statystyka zakładów przemysłowych, 1948 

224 Różne dane statystyczne o stanie ludności nadesłane przez starostwa powiatowe, 1948 

228 Sprawy naczelnika wydziału i zarządzenia ogólne korespondencja i zarządzenia dotyczące 
spraw majątkowych gmin wyznaniowych: żydowskiej, protestanckiej oraz Narodowego 
Kościoła Katolickiego, 1949-1950 

231 Sprawy wyznań niechrześcijańskich pismo Ministra Administracji Publicznej w sprawie 
utworzenia "Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego w Polsce", 1949 

232 Sprawy wyznaniowe i stanu cywilnego, 1945 

235 Sprawy wyznaniowe zalegalizowanie zrzeszeń religijnych, zmiany wyznania, itp., 1946-1947 

236 Zarządzenia i dyrektywy w sprawach mniejszości narodowych korespondencja w sprawie 
pozbawienia obywatelstwa polskiego, 1949-1950 

237 Akta dot. przekazania sztandarów i portretów działaczy syjonistycznych oraz dyplomów 
pamiątkowych do Izraela w związku z likwidacją partii "Poalej-Syjon", 1949-1950 

238 Sprawy cudzoziemców - poszukiwania, repatriacja korespondencja, 1945 

239 Rejestracja cudzoziemców wykazy cudzoziemców zamieszkałych na terenie poszczególnych 
powiatów, 1946 

240 Produktywizacja ludności żydowskiej korespondencja, 1946-1947 

241 Sprawy cudzoziemców, 1947-1948 

242 Sprawy cudzoziemców korespondencja w sprawie repatriacji obywateli, odszkodowań, itp., 
1948 

277 Sprawy wyjazdów obywateli polskich zagranicę, 1946 

278 Sprawy oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych, 1946-1948 
 
-278 - pismo Starosty Grodzkiego do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa 
Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce z 14 grudnia 1948 r. o przyjęciu zgłoszenia 
działalności strona 23 

279 Sprawy stowarzyszeń i związków [wykazy stowarzyszeń na terenie woj. łódzkiego, 
korespodencja w sprawie utworzenia związków], 1945 
 
- wykaz stowarzyszeń istniejących na terenie powiatu piotrkowskiego - Centralny Komitet 
Żydów Polskich, Oddział w Piotrkowie - skład zarządu, adres strona 7 
- pismo Żydowskiego Stronnictwa Demokratycznego do Urzędu Wojewódzkiego z informacją 
o wznowieniu działalności i z danymi personalnymi zarządu strona 116 
 

280 Stowarzyszenia i związki korespondencja w sprawie rejestracji klubów i stowarzyszeń, statuty 
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stowarzyszeń, protokoły zebrań organizacyjnych, t. I, 1946-1948 
 
- korespodencja w sprawie Stowarzyszenia Żydów byłych wojskowych str 9, 10, 11, 12 

281 Stowarzyszenia i związki korespodencja w sprawie rejestracji klubów i stowarzyszeń, statuty 
stowarzyszeń, protokoły zebrań organizacyjnych, t. II, 1946-1947 
 
- wykaz stowarzyszeń i związków w powiecie kutnowskim, w tym Komitet Pomocy Żydom 
Harcerstwa Polskiego strona 41 
- wykaz stowarzyszeń istniejących na terenie powiatu koneckiego, w tym Komitet Żydowski 
strona 89 
- wykaz stowarzyszeń w powiecie piotrkowskim, w tym Komitet Żydów Polskich w Piotrkowie 
strona 98 
- wykaz stowarzyszeń w Skierniewicach, w tym Żydowskie Stowarzyszenie Religijne strona 
113 

283 Stowarzyszenia i związki korespodencja w sprawie rejestracji klubów i stowarzyszeń, statuty 
stowarzyszeń, protokoły zebrań organizacyjnych, t. IV, 1946-1948 
 
- pismo Komisji Organizacyjnej Komitetu Przyjaźni Żydowsko-Radzieckiej z 17 września 1946 
r. str 25, 26 

288 Sprawy stowarzyszeń zwykłych sprawozdanie z działalności stowarzyszeń na terenie powiatu 
skierniewickiego, 1948 
 
- krótki opis działalności Zarządu Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego w powiecie 
skierniewickim strona 6 

294 Sprawy likwidacji stowarzyszeń protokoły posiedzeń, statuty, korespodencja stowarzyszeń 
działających na terenie województwa łódzkiego, 1948-1950 
 
- korespodencja w sprawie likwidacji żydowskich stowarzyszeń str 161-186 

338 Różne sprawy dotyczące przejęcia zakładów pracy, wywłaszczenie nieruchomości, 1947-1948 

925 Sprawy majątkowe i przedsiębiorstw komunalnych oraz związków międzykomunalnych m.in. 
o przekazaniu upaństwowionych przedsiębiorstw, 1946 

929 Różne akta dot. przekazania nieruchomości, 1947-1948 

933 Wykazy miejscowości, w których znajdują się zbiorowe groby ofiar zbrodni niemieckich, 
1948 

935 Sprawy utraty obywatelstwa przez poszczególnych obywateli, 1947-1948 
 
- sprawy Szmula Fizyckiego i Majera-Symchy Rozenblata str 1-16 

936 Sprawy utraty obywatelstwa przez poszczególnych obywateli, 1948-1949 
 
- sprawa Estery-Stelli Fiszlewicz i Szulima Hersza Riterbanda str 53-73 

937 Sprawy utraty obywatelstwa przez poszczególnych obywateli, 1948-1950 
 
- sprawy Dawida Holca str 17-19, Leji Wolstejn str 23-39, Chawy Łenczyckiej 40-54, 
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Marceliego Folmana str 68-83, Izraela Kligera 84, 87 

938 Sprawy nadania obywatelstwa poszczególnym obywatelom, 1947-1948 
 
- sprawy Moszka-Arona Tenenbauma str 37-66, Jakuba i Charlotty Braunów 73-74 

939 Sprawy nadania obywatelstwa poszczególnym obywatelom, 1948-1949 
 
- sprawy Szmula-Bernarda Taube str 14, Chaima Luftmana 19, Wajercholca Lejbusia, Berholc 
Ruchli, Wołkowskiego Kałmy-Joska str 70-71, Frejdy Tauberskiej str 96-98, Hersza-Mordki 
Jakubowicza 121-122 

940 Sprawy nadania obywatelstwa poszczególnym obywatelom, 1948-1949 
 
- sprawy Gecla Uleżałki str 7-21, Uszera Fruchta str 22-23, Rywki Mindli Hercberg str 203-
243, Szyi Berkowskiego 332-333 

944-970 Wykazy przechowywanych ksiąg metrykalnych, 1946-1950 

973-985 Wtóropisy ksiąg stanu cywilnego, 1946-1947 duplikaty 

1286 Ewidencja okólników i okólniki z załącznikami wojewody łódzkiego dot. spraw związanych z 
opieką nad matką i dzieckiem oraz pomocą dla ofiar więzień i obozów hitlerowskich, 1946 

1434 Apteka Rozensztajna w Ozorkowie, zabezpieczenie i powierzenie tymczasowego zarządu ob. 
Marianowi Taszyckiemu, 1945-1948 

    


