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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach 
 
319, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Kielcach , 1944-1947 
 
27 Sprawozdanie sytuacyjne i z działalności Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy w 
Częstochowie, III-XII 1945 r., kart 513  [wzmianki o antysemityzmie panującym w terenie, który rozwijał 
się na podstawie plotek o lepszym traktowaniu i lepszej sytuacji aprowizacyjnej ludności żydowskiej].  
 
44 Sprawozdanie sytuacyjne z działalności Miejskiego Oddziału Informacji i Propagandy w 
Częstochowie, 1945-1946, kart 113 [informacja o tym, że żadnych wystąpień antyżydowskich nie było 
a zabójstwo dwóch obywateli żydowskich miało charakter rabunkowy;  informacja o wydaniu odezwy 
zmierzającej do uspokojenia opinii antyżydowskich po ekscesach w Krakowie; informacje o wysyłaniu 
listów z groźbami do Żydów, którzy fakty te przemilczali w obawie przed zemstą; wzmianka, że 12 
listopada 1945 r. został postrzelony Mojżesz Fajerman. Wydarzenie to  spowodowałomasowe 
wyjazdy rodzin żydowskich do Czechosłowacji, amerykańskiej i  angielskiej strefy okupacyjnej  (miało 
wyjechać 40 rodzin); szacowano, że do końca  listopada z Częstochowy miało wyjechać 600 Żydów; 
informacja, że w listopadzie zanotowano 13 przypadków przejścia na katolicyzm wśród żydowskich 
dziewcząt, pochodzących ze sfer zżytych ze społecznością polską; podobne informacje z miesiąca 
grudnia (w tym czasie z Częstochowy miało wyjechać 100 Żydów)].  
 
45 Sprawozdanie sytuacyjne z działalności Miejskiego Oddziału Informacji i Propagandy w 
Kielcach, 1945 r., kart 191 [informacja o tym, że 18 października o godzinie 19.30 rzucono granat do 
schroniska przy Komitecie Żydowskim. Wybuch ciężko ranił Lejzora Łajewskiego, Olka Knobla, lekko 
Lejzora Natana. Sprawcy zamachu nie wykryto (k. 135).]. 
 
46 Sprawozdanie sytuacyjne z działalności Miejskiego Oddziału Informacji i Propagandy  w 
Kielcach, 1946-1947, kart 119 [w sprawozdaniu za lipiec 1946 r. informacja o  Pogromie Żydów w 
Kielcach; wydarzenie wedle informacji miało być sprowokowane przez działalność reakcji].  
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124 Bestialstwa hitlerowskie, 1945-1947, kart 160 [wycinki prasowe dotyczące zbrodni 
niemieckich; pojawiają się również informacje dotyczące ludności żydowskich i jej losów w okresie II 
wojny światowej (zbrodnie niemiecki w Chełmnie); rocznica powstania w getcie warszawskim; relacje 
z procesów w Norymberdze; kilka artykułów przypisujących zbrodnię katyńską żołnierzom 
niemieckim]. 
 
125 Bestialstwa hitlerowskie, 1947 r., kart 137 [jak wyżej]. 
 
156 Wiadomości Polskiej Agencji Prasowej „Polpres”, 1945 r., kart 360 [W materiałach 
 prasowych pojawiają się informacje o społeczności żydowskiej i nieruchomościach 
 pożydowskich. Chociażby fragment przemówienia Adolfa Bermana podczas pierwszej 
 rocznicy powstania w getcie warszawskim (k. 39-40); informacje o stosunku i 
 przestępstwach dokonywanych na Żydach po wojnie (k. 45-47); informacja o 
 ukonstytuowaniu się Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Przemyślu (k. 55) - 
 informacja, że pod koniec marca 1945 r. w Przemyślu znajdowało się 1600 Żydów; 
 informacje o sytuacji na frontach itp.].     
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