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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach 
1025 Armia Krajowa Okręg Kielecki – Obwód Jędrzejowski, 1939-1944 
 
1 Placówka „Drogi” Prząsław obwód Jędrzejów por. „Walmierz” M. Maludziński - dowódca 
plutonu, 1939-1941, kart 11 (sprawy organizacyjne) 
 
2 Palcówka „Drogi” Prząsław podobwód III „Góra”, 1941 r., kart 19 (meldunki, instrukcje, 
pochwały) 
 
3 Placówka „Drogi” Prząsław podobwód „Góra”, 1943 r., kart 69 (rozkazy, meldunki). 
 Najciekawsze informacje z meldunków, które przedstawiająszeroko rozumianą  codzienność 
okupacyjną. Niektóre krótki opisujące pojedyncze ważniejsze wydarzenia, inne bardziej dokładne.   
 
4 Placówka „Drogi” Prząsław podobwód „Góra”, kart 174 [rozkazy, meldunki, opinie). 
 Szczególnie cenne są niektóre meldunki, w których opisana jest całość życia politycznego, 
społecznego, nastroje pod okupacją, postawa i działalność duchowieństwa].  
 
5 Obwód AK Jędrzejów – sprawozdanie z działalności, zarządzenia organizacyjne, 1943-1944, 
kart 180 (łączność konspiracyjna Okręgu AK Kielce, sprawozdania z dywersji,reorganizacje, meldunki, 
raporty gospodarcze; wykazy aresztowanych).  Szczególnie interesujące sprawozdania miesięczne z 
terenu (informacje o  aresztowaniach dokonywanych przez Gestapo, nastroje społeczne, nastroje 
władz  niemieckich; sytuacja na froncie itp.).   
 
6 Obwód AK Jędrzejów–rozkazy, szyfry, meldunki, 1939r .,kart 58 (wykazy 
 rozstrzelanych osób , szkic sytuacyjny do instrukcji bojowych) 
 
7 Placówka „Drogi”, „Młyny” – wykazy ewidencyjne, 1941-1943, kart 61 (meldunki, 
 kryptonimy) 
 
8 Wykazy rozszyfrowanych pseudonimów i kryptonimów, brak daty, kart 5 
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9 „Oddział partyzancki ››Spaleni‹‹” – dokumentacja do książki wydanej w Warszawie w  1986 
r. A. Ropelewski, kart 354 (relacje i listy, 9 fotografii przedstawiający żołnierzy  oddziału „Spaleni”) [w 
listach pisanych głównie w latach osiemdziesiątych wspomnienia żołnierzy AK dotyczące ich 
działalności podczas wojny. Niektóre listy krótkie (dwustronicowe) inne dłuższe i dokładniejsze 
(kilkunastostronicowe); wykazy partyzantów z terenu powiatu jędrzejowskiego] 
 
10 Listy do A. Ropelewskiego i relacje, kart 257 [69 listów i relacji (w listach pisanych 
 głównie w latach osiemdziesiątych wspomnienia żołnierzy AK dotyczące ich działalności 
podczas wojny); mapa obwodu AK Jędrzejów „Jęczmień” – „Proso” opracowana prawdopodobnie w 
latach osiemdziesiątych). Niektóre listy krótkie (dwustronicowe) inne dłuższe i dokładniejsze 
(kilkunastostronicowe] 
 
11 Podziemie zbrojne w jędrzejowskim po I 1945 r. Losy akowców i inne, 1980-1998 
 
12 Wywiad ZWZ AK w Jędrzejowskim, 1987-1988 
 
13 Materiały dotyczące zbrojnej grupy „Michała” J. Stemplowskiego w jędrzejowskim w  1945 
r.  
 
14 Wykaz osób z jędrzejowskiego kolaborujących z niemieckim okupantem, brak daty, 
 
 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org




