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Wstęp 

 6 października 1950 r. odbyło się wspólne posiedzenie Centralnego Komitetu Żydów 

w Polsce i Żydowskiego Towarzystwa Kultury, na którym podjęto decyzję o połączeniu obu 

organizacji i utworzeniu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce (TSKŻ). 

Krajowa Konferencja Połączeniowa odbyła się 29 października 1950 r. w Warszawie. Był to 

w rzeczywistości pierwszy krajowy zjazd TSKŻ. Uczestniczyło w nim 188 delegatów oraz 

zaproszeni goście z USA. Spośród delegatów 120 było członkami PZPR, 66 było 

bezpartyjnymi, 48 – robotnikami, 138 – pracownikami umysłowymi. Po nim w 34 miastach 

odbyły się zebrania założycielskie oddziałów terenowych.  

 Zgodnie ze Statutem TSKŻ jego celem było „włączenie ludności żydowskiej do 

budownictwa socjalistycznego w Polsce i do ogólnej walki narodu polskiego o pokój i 

budowę socjalizmu”. Innymi celami było: zacieśnianie więzów z ludnością polską i 

zaznajamianie jej z osiągnięciami kultury żydowskiej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych 

ludności żydowskiej i krzewienie kultury przez np. współfinansowanie Państwowego Teatru 

Żydowskiego, wspieranie twórczej pracy żydowskich literatów, artystów i plastyków, 

popieranie naukowo-badawczej pracy żydowskich historyków, grupujących się wokół 

Żydowskiego Instytutu Historycznego. Do zadań TSKŻ należało również trzymanie pieczy 

nad pomnikami, zabytkami i cmentarzami żydowskimi. Działalność oświatowa skupiała się 

wokół rozwijania sieci szkół, przedszkoli, świetlic, burs, domów dziecka, współpracy z 

Komitetami Rodzicielskimi i Radami Pedagogicznymi. Opieką otaczano również domy 

starców i inwalidów. Cele TSKŻ realizowane były przez prowadzenie akcji odczytowej i 

propagandowej, organizowanie imprez literacko-artystycznych, redagowanie i wydawanie 

książek, zakładanie studiów dramatycznych, chórów, orkiestr itp., zakładanie bibliotek i 

czytelni, branie udziału w akcji likwidacji analfabetyzmu, wydawanie podręczników dla szkół 

z żydowskim językiem nauczania. 

 Władzami centralnymi Towarzystwa były: Zjazd Krajowy, Zarząd Główny i Główna 

Komisja Rewizyjna. Zarząd Główny składał się z 45 członków, wybranych przez Krajowy 

Zjazd, który powinien odbywać się raz na 2 lata. Zarząd Główny wybierał spośród siebie 

Prezydium w składzie 11 osób. W ramach Zarządu Głównego TSKŻ funkcjonowały 

następujące Wydziały: Finansowy, Młodzieżowy, Oświaty i Propagandy, Kultury, 

Gospodarczy, Opieki Społecznej i Wydawniczy. W lutym 1953 r. zlikwidowano Wydział 



	  

Opieki Społecznej, a utworzono Wydział Organizacyjno-Instruktażowy. Główna Komisja 

Rewizyjna miała w praktyce niewielkie znaczenie w strukturach TSKŻ. Terenowymi 

organami TSKŻ były konferencje miejskie, powiatowe i wojewódzkie, zarządy miejskie, 

powiatowe i wojewódzki i mające je nadzorować komisje rewizyjne. Od 1953 r. organami 

terenowymi były konferencje miejskie i zarządy miejskie. Statut przewidywał, że konferencje 

sprawozdawczowyborcze będą odbywać się w oddziałach raz na rok, jesienią. 

Przewodniczącym TSKŻ od 1950 r. do połowy 1962 r. był Grzegorz Smolar1, jednocześnie 

redaktor „Folks Sztyme”, wydawnictwa założonego w Łodzi  w 1946 r., które od 1956 r. 

pełniło rolę organu TSKŻ. W skład prezydium pierwszego Zarządu weszli ponadto: Julian 

Łazebnik, Dawid Sfard, Michał Mirski, Szymon Zachariasz, Bernard Mark, Salo Fiszgrund, 

Salomon Górwicz, Ignacy Felhendler, Binem Heler, Ida Kamińska i Lejb Olicki. W latach 

1952-1953 do składu prezydium Zarządu dokooptowano Jakuba Wassersztruma i Henryka 

Cieszyńskiego. Wydziałami TSKŻ kierowali: Liber Brener (W. Finansowy), Henryk 

Cieszyński (W. Organizacyjny i Instruktażowy (1953-1956)), Jakub Egit (W. Wydawniczy), 

Ignacy Felhendler (W. Oświaty i Propagandy), Jerzy Święcicki (W. Gospodarczy). Od lutego 

1952 r. Wydziałem Wydawniczym kierował Szymon Lichtensztajn.  

 Podczas II Zjazdu Krajowego w 1953 r. zlikwidowano zarządy wojewódzki i 

powiatowe. Reorganizacja ta zmniejszyła liczbę etatów pracowników, jednocześnie 

zwiększono liczbę instruktorów ZG TSKŻ wysyłanych w teren.   

 W 1956 r. doszło do ożywienia działalności TSKŻ m.in. dzięki napływowi 

repatriantów ze Związku Radzieckiego. W 1968 r. w wyniku emigracji  Żydów z Polski i 

likwidacji wielu żydowskich instytucji, zmienił się również charakter działalności TSKŻ. 

Nastąpiło załamanie, a struktury zaczęto odbudowywać od 1970 r., notując powolny napływ 

członków od 1973 r. Mniejsza liczba członków i ich podeszły wiek sprawiały, że w 

działalności TSKŻ dominowała pasywność. W 1994 r. TSKŻ liczyło nieco ponad 3 tys. 

członków, zrzeszonych w 14 oddziałach.  Obecnie Towarzystwo ma ok. 2700 członków i 17 

oddziałów terenowych: 

• Warszawa, pl. Grzybowski 12/16 
• Wrocław, ul. Mennicza 1/3 
• Łódź, ul. Pomorska 18 
• Katowice, ul. 3 Maja 16 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 W latach 1962-1968 prezesem TSKŻ był Leopold Trepper (Leib Domb), następnie Edward Rajber (1968-
1984), Szymon Szurmiej (1986-2003), Maria Giercuszkiewicz (2003-2006) i Artur Hofman (od 2006 r.). 



	  

• Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 7 
• Gliwice, ul. Górnych Wałów 13 
• Żary, ul. Cicha 3 
• Wałbrzych, ul. Moniuszki 13/15 
• Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 4/9 
• Lublin, ul. Lubartowska 10 
• Szczecin, Niemcewicza 1/1 
• Gdańsk, ul. Harfowa 18 
• Kraków, ul. Kupa 18 
• Legnica, ul. Nowy Świat 7a 
• Bytom,ul. Dworcowa 21, skr. pocztowa 218 
• Dzierżoniów, ul. Krasickiego 11 
• Poznań, ul. Stawna 10 

W Śródborowie pod Warszawą TSKŻ ma swój dom wypoczynkowy służący celom 
szkoleniowym i wypoczynkowym. 

 

 Od początku istnienia TSKŻ współpracowało z nim wiele instytucji. Należały do nich 

przede wszystkim placówki oświatowe i wychowawcze z żydowskim językiem nauczania. 

Środki na utrzymanie szkół czerpano z rad narodowych, z funduszy TSKŻ i składek 

rodziców. Ściśle powiązane z CKŻP, a potem z TSKŻ było wydawnictwo Idysz Buch oraz 

Klub Pisarzy Żydowskich Związku Literatów Polskich. CKŻP, a następnie TSKŻ 

partycypowały także w utrzymywaniu dwóch stałych zespołów teatralnych w Łodzi i 

Wrocławiu. Pieniądze na ten cel pochodziły z funduszy zagranicznych i puli rządowej. 1 

stycznia 1950 r. upaństwowiono teatry żydowskie. Placówki te zaczęło utrzymywać 

Ministerstwo Kultury i Sztuki. Sceny łódzką i wrocławska połączono w jeden Państwowy 

Teatr Żydowski. Kierownikiem artystycznym została Ida Kamińska. W latach 1950-1954 

kierownictwo rezydowało w Łodzi. Następnie przeniesiono je do Wrocławia. Związki z 

TSKŻ utrzymywał również Żydowski Instytut Historyczny, powołany do życia w 1947 r.  

Archiwum TSKŻ oraz zasady porządkowania akt 

Zespół TSKŻ trafił do zbiorów AŻIH w końcu lat 60. w wyniku czystek antysemickich w 

Polsce w 1968 r. W przejętych aktach wymieszana była dokumentacja TSKŻ z 

wcześniejszymi papierami CKŻP. W AŻIH archiwum Towarzystwa było już wstępnie 

porządkowane i opracowano dla niego inwentarz kartkowy. Niestety podczas pierwszego 

porządkowanie nie przeprowadzono prawidłowego rozpoznania dokumentacji, nie 

wydzielono obcej dokumentacji (CKŻP) i nie nadano aktom prawidłowego układu, należało 

podjąć trud powtórnego przejrzenia zespołu i przygotowania nowego inwentarza. Na 



	  

początku wyłączono wszystkie akta CKŻP, które zostały przekazane do archiwum CKŻP. 

Zachowana dokumentacja TSKŻ zawiera część spuścizny Towarzystwa z lat 1950-19672. 

Składają się na nie przede wszystkim dokumenty wytworzone przez Zarządu Główny (ZG) i 

placówki terenowe Towarzystwa. Podczas obecnego porządkowania nadano nowy układ akt 

w zespole. Do pierwszej grupy włączono ogólne akta organizacyjne ZG, wśród których 

można wyodrębnić: statut TSKŻ, biuletyny informacyjne, okólniki, protokoły, sprawozdania, 

plany pracy, materiały propagandowe. Po nich następuje korespondencja ogólna krajowa i 

zagraniczna, akta personalne, akta personalne dotyczące pracowników. Korespondencja 

krajowa została ponadto podzielona na korespondencje z Ministerstwami i Urzędami 

Centralnymi oraz korespondencję z władzami miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. Z 

korespondencji krajowej wyodrębniono również korespondencję interwencyjną i prośby o 

pomoc kierowane do ZG TSKŻ przez osoby prywatne. Do jednostek tych sporządzono 

indeksy osobowe. Kolejną grupę dokumentów stanowią materiały finansowe. Obszerną grupę 

dokumentów stanowią akta Wydziału Ewidencji, w których znajduje się korespondencja 

dotycząca poszukiwania osób za pośrednictwem PCK. W następnej kolejności umieszczono 

akta Wydziału Repatriacyjnego. Kolejny duży dział stanowią akta Wydziału Oświaty. 

Znajdują się tu protokoły, sprawozdania, plany pracy, programy nauczania, materiały do 

wykorzystania w pracy dydaktycznej, akta personalne nauczycieli, korespondencja dotycząca 

świetlic i przedszkoli, kolonii letnich. Oddzielnie umieszczono korespondencję szkół 

żydowskich w: Bielawie, Dzierżoniowie, Krakowie, Legnicy, Łodzi, Pieszycach, Świdnicy, 

Szczecinie, Wałbrzychu, Wrocławiu i Ziębicach. Po aktach Wydziału Oświaty umieszczono 

korespondencję Idysz Buch w sprawach wydawniczych. W następnej kolejności znalazły się 

akta placówek terenowych. W zależności od wielkości ośrodka można z nich wyodrębnić: 

protokoły, sprawozdania, akta personalne, korespondencję. W korespondencji zarządów z 

Łodzi i Wrocławia znalazła się również korespondencja dotycząca Państwowego Teatru 

Żydowskiego. Do inwentarza dołączono również materiały wcześniej nie uporządkowane i 

nie udostępniane. 

Opis akt w inwentarzu 

Opis jednostki w inwentarzu składa się z kilku członów. Otwiera go ogólna charakterystyka 

danej grupy akt. W drugim członie opisu jednostki podano charakterystykę merytoryczną akt, 

np. protokoły, sprawozdania, wykazy imienne, korespondencja itd. Jednostki, dla których 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Nadal duże fragmenty akt TSKŻ pozostają w dyspozycji Towarzystwa. 



	  

wykonano indeks osobowy, opatrzono jednolitą informacją: Indeks osób. W opisie 

zewnętrznym materiałów podano: daty skrajne dokumentów zawartych w danej  jednostce,  

sposób zapisu (rękopis, maszynopis, druk, fotografia), język, forma przechowywania (akta 

luźne, szyte) i dane o ilości stron w jednostce. W przypadku niektórych jednostek podano 

starą sygnaturę akt. 

Pomoce archiwalne 

 Inwentarz posiada elektroniczną bazę danych nazwisk dla wybranych 50 jednostek 
zawierających akta personalne. 

      *** 

Prace nad inwentarzem archiwum TSKŻ były przeprowadzone w latach 2012-2013 dzięki 
wsparciu finansowemu the United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. 
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Wykaz skrótów: 

AŻIH – Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie 

b.d. – bez daty 

CKŻP – Centralny Komitet Żydów w Polsce 

fot. - fotografia 

j. ang. – język angielski 

j. franc. – język francuski 

j. hebr. – język hebrajski 

j. hiszp. – język hiszpański 

j. jid – język jidysz 

j. niem. – język niemiecki 

j. pol. – język polski 

j. ros. – język rosyjski 

j. włos. – język włoski 

l. - luźne 

m.in. – między innymi 

mps - maszynopis 

mps pow. – maszynopis powielany 

PCK – Polski Czerwony Krzyż 

rkps - rękopis 

s. - strony 

sygn. – sygnatura 



	  

TSKŻ – Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce 

WKŻ – Wojewódzki Komitet Żydowski 

ZG – Zarząd Główny 

ZMP – Związek Młodzieży Polskiej 

ŻTK – Żydowskie Towarzystwo Kultury 
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Zarząd Główny 

 AKTA ORGANIZACYJNE 

 

1.   TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Statut TSKŻ. 
   b.d., druk. j. pol., l., s. 12. 
 

2.      TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Projekt sieci organizacyjnej Towarzystwa Kulturalno-Społecznego 
Żydów w Polsce, schemat wydziałów i podziału pracy. 
   b.d., mps, j. pol., l., s. 60. 
 

3.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Biuletyny informacyjne. 
   1952-1954, mps, j. jid., j. pol., l., s. 261. 
 

4.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Okólniki. 
   1950-1951, 1954, mps, mps pow., j. jid., j. pol., l., s. 26. 
 

5.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Okólniki obce. 
   1951-1952, 1958, 1963, 1965, mps pow., j. pol., l., s. 86. 
 

6.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Protokoły posiedzeń plenarnych TSKŻ, protokoły Rady Sekretarzy 
TSKŻ, protokoły Rady Krajowej TSKŻ. 
   1954-1957, 1967, rkps, mps, j. jid., l., s. 281. 
 

7.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Protokoły z odprawy sekretarzy. 
   1953, mps, j. pol., l., s. 26. 
 

8.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Protokoły Komisji Propagandy i Agitacji, protokół z seminarium 



	  

agitatorów. 
   1953, mps, j. jid., j. pol., l., s.14. 
 

9.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Sprawozdania z działalności TSKŻ, sprawozdania z realizacji akcji 
socjalnych, spisy oddziałów TSKŻ, które nadesłały sprawozdania i plany 
pracy (1953 r.) 
   1952-1957, mps, j. jid., j. pol., l., s. 113. 
 

10.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Sprawozdania ze zjazdów TSKŻ (m.in. III Krajowy Zjazd TSKŻ – 
wykazy imienne delegatów). 
   1956, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 73. 
 

11.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Plany racy. 
   1951, 1953-1954, mps, j. jid., j. pol., l., s. 65. 
 

12.     TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Sprawozdanie statystyczne z działalności oddziałów TSKŻ, dane 
statystyczne na temat liczby członków TSKŻ w Polsce, dane statystyczne 
w związku z kampanią wyborczą do Zarządów TSKŻ. 
   b.d., 1954, 1960-1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 37. 
 

13.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Materiały dotyczące działalności kulturalnej i artystycznej 
(załączone wykazy imienne). 
   b.d., rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 35. 
 

14.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Dokumentacja na zjazdy organizacyjne TSKŻ (instrukcje, 
rezolucje, tezy). 
   b.d, 1953, 1955, 1959, mps, j. jid., l., s. 143. 
 

15.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Materiały do wykorzystania w pracy propagandowej (artykuły, 
notatki prasowe). 



	  

   b.d., 1953, 1954, 1955, mps, j. jid., j. pol., l., s. 247. 
 

16.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Materiały do wykorzystania w pracy propagandowej (artykuły, 
notatki prasowe). 
   b.d., 1953-1955, rkps, mps, j. jid., l., s. 194. 
 

17.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Miesiąc Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej – plan wyjazdu 
prelegentów, założenia programowe, przemówienie. 
   b.d., 1954, 1956, mps, j. jid., j. pol., l., s. 47. 
 

18.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Obchody VIII, IX, X i XI rocznicy powstania w getcie 
warszawskim: referaty, materiały do referatów, okólniki.  
   1951-1954, mps pow., j. jid., j. pol., l., s. 376. 
 

19.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Obchody VIII rocznicy wybuchu powstania w getcie białostockim: 
przemówienie, referat. 
   1951, mps, j. jid., j. pol., l., s. 77. 
 

20.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Druki, plakaty (Tarnów, Wałbrzych), wycinki prasowe (na temat 
Płocka). 
   b.d., druk. j. jid., j. pol., l., s. 41. 
 

21.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Fotografie (Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu). 
   b.d., fot., l., s. 32. 
 

22.    TSKŻ. Akta organizacyjne. 
  Fotografie (różne spółdzielnie pracy). 
   b.d., fot., l., s. 31. 
 
 



	  

KORESPONDENCJA KRAJOWA 
 

23.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja przychodząca, wychodząca z Ministerstwami i 
Urzędami Centralnymi. 
   1952-1953, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 1. 
 

24.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja przychodząca, wychodząca z Ministerstwami i 
Urzędami Centralnymi. 
   1954-1955, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 1. 
 

25.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja przychodząca, wychodząca z Ministerstwami i 
Urzędami Centralnymi. 
   1956-1957, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 2, 3. 
 

26.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja przychodząca, wychodząca z Ministerstwami i 
Urzędami Centralnymi. 
   1958-1959, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 4. 
 

27.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. 
   1950, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 118. 
 

28.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (numery 1-1355) (styczeń-
marzec).  
   1951, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 16. 
 

29.     TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (numery 1361-2746) (kwiecień-
czerwiec).  



	  

   1951, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 16. 
 

30.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (numery 2750-4052) (lipiec-
wrzesień). 
   1951, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s sygn. stara: 16. 
 

31.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (numery 4060- 5571 ) 
(październik-grudzień). 
   1951, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 16. 
 

32.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (styczeń-marzec, nr 6-1550) 
   1952, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 19. 
 

33.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (kwiecień-czerwiec, nr 1551-
3034). 
   1952, rkps, mps, j. jid., j. pol., j. ros., l., s. sygn. stara: 19. 
 

34.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (lipiec-wrzesień, nr 3036-
4274). 
   1952, rkps, mps, j. jid., j. pol., j. ros., l., s. sygn. stara: 19. 
 

35.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (październik-grudzień, nr 4275-
5605). 
   1952, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 19. 
 



	  

36.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (styczeń-kwiecień, nr 1-1947). 
   1953, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 17. 
 

37.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (maj-sierpień, nr 1948-3750). 
   1953, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 17. 
 

38.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (wrzesień-grudzień, nr 3751-
6327). 
   1953, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 17. 
 

39.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (styczeń-kwiecień, nr 22-1761). 
   1954, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 18. 
 

40.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (maj-sierpień, nr 1779-3580). 
   1954, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 18. 
 

41.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (wrzesień-grudzień, nr 3581-
5163). 
   1954, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 18. 
 

42.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (styczeń-kwiecień, nr 1-1572). 
   1955, rkps, mps, j. franc., j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 20. 
 



	  

43.   TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (maj-sierpień , nr 1591-2903). 
   1955, rkps, mps, j. franc., j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 20. 
 

44.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (wrzesień-grudzień, nr 2910-
4318). 
   1955, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 20. 
 

45.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (styczeń-czerwiec, nr 1-2246). 
   1956, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 21. 
 

46.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (lipiec-grudzień, nr 2260-3931). 
   1956, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 21. 
 

47.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (styczeń-kwiecień, nr 6-1603) 
   1957, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 22. 
 

48.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (maj-sierpień, nr 1626-3686). 
   1957, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 22. 
 

49.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (wrzesień-grudzień, nr 3687-
5061). 
   1957, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 22. 
 



	  

50.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (styczeń-kwiecień, nr 1-1089). 
   1958, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 23, 71. 
 

51.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (styczeń-czerwiec, nr 1190-
2436). 
   1958, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 23, 71. 
 

52.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (lipiec-grudzień, nr 2443-3548). 
   1958, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 23, 71. 
 

53.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (styczeń-kwiecień, nr 25-1343). 
   1959, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 24, 72. 
 

54.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (maj-sierpień, nr 1344-2537). 
   1959, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 24,72. 
 

55.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca, przychodząca z władzami 
miejskimi, gospodarczymi i społecznymi. (wrzesień-grudzień, nr 2543-
3785). 
   1959-1960, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 23, 72. 
 

56.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca. 
   1961-1962, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 44. 
 



	  

57.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja krajowa wychodząca. 
   1963, 1965, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 44. 
  
 
 KORESPONDENCJA  ZAGRANICZNA 
 

58.   TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja zagraniczna.  
   1950-1951, rkps, mps, j. jid., j. niem., j. pol., fot., l., s. sygn. 
stara: 29. 
 

59.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja zagraniczna.  
   1952-1954, rkps, mps, j. ang., j. franc., j. jid., j. niem., j. pol., 
l., s. sygn. stara: 27, 29. 
 

60.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja zagraniczna.  
  1955-1956, rkps, mps, j. ang., j. franc., j. hiszp., j. jid., j. 
niem., j. pol., l., s. sygn. stara: 31. 
 

61.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja zagraniczna (numery 1-139).  
   1957, rkps, mps, j. franc., j. jid., j. niem., j. pol., j. ros., l., s. 
sygn. stara: 32, 36. 
 

62.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja zagraniczna (numery 141-462).  
   1957, rkps, mps, j. franc., j. jid., j. niem., j. pol., j. ros., l., s. 
sygn. stara: 32, 36. 
 

63.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja zagraniczna (numery 1-158) .  
   1958, rkps, mps, j. jid., j. pol., j. ros., l., s.  sygn. stara: 23, 36. 
 



	  

64.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja zagraniczna (numery 161-408).  
   1958, rkps, mps, j. jid., j. pol., j. ros., l., s.  sygn. stara: 23, 36.                                                                       
 

65.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja zagraniczna.  
   1959, rkps, mps, j. ang., j. franc., j. hiszp., j. jid., j. niem., j. 
pol., j. ros., l., s. sygn. stara: 36, 37. 
 

66.    TSKŻ. Zarząd Główny.  
  Korespondencja zagraniczna.  
   1960-1962, rkps, mps, j. ang., j. franc., j. jid., j. niem., j. pol., 
j. ros., l., s. sygn. stara: 177. 
 

67.    TSKŻ. Zarząd Główny. 
  Korespondencja z American Joint Distribution Committee (Joint). 
   1957-1959, mps, j. ang., j. jid., j. pol., l., s.  
 

68.    TSKŻ. Zarząd Główny. 
  Korespondencja z World Jewish Congress. 
   1957-1960, mps, j. amg., j. franc., j. jid., j.niem., j. pol., l., s.   
 
 
 AKTA PERSONALNE  PRACOWNIKÓW 
 

69.    TSKŻ. Akta Personalne. 
  Skład Prezydium Zarządu Głównego TSKŻ, skład Głównej Komisji 
Rewizyjnej, wykaz zaproszonych gości na Krajowy Zjazd TSKŻ, wykaz 
zaproszonych na plenum, wykaz imienny członków Związku 
Zawodowego Pracowników Instytucji Społecznych przy TSKŻ.  
   b.d., mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

70.    TSKŻ. Akta Personalne. 
  Listy obecności pracowników TSKŻ (10.1961-02.1962 r.) 
   1961-1962, rkps, j. pol., l., s.  
 



	  

71.    TSKŻ. Akta personalne. 
  Wykazy imienny – spisy wydanych legitymacji. Oddziały: 
Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, 
Lublin, Pieszyce, Płock, Przemyśl, Sosnowiec, Strzegom, Tarnów, 
Warszawa, Włocławek, Ząbkowice. 
  bd., 1954, rkpsm, mps, j. pol., l., s.  
 

72.    TSKŻ. Akta personalne. 
  Korespondencja dotycząca pracowników. Indeks osób. 
   b.d., 1950-1951, 1952-1953, 1963-1964, skps, mps, j. jid., j. 
pol., l., s.  
 

73.    TSKŻ. Akta Personalne. 
  Rejestr delegacji służbowych pracowników TSKŻ. 
   1953-1954, rkps, j. pol., poszyt, l., s.  
 

74.    TSKŻ. Akta Personalne. 
  Plan urlopów pracowników TSKŻ. 
   b.d, 1953-1954, 1958, mps, rkps, j. pol., l., s. 
 
 
 AKTA PERSONALNE  
 

75.   TSKŻ. Zarząd Główny. 
  Korespondencja przychodząca od osób prywatnych- prośby o 
pomoc (litery A-F). Indeks osób. 
   1951-1959, rkps, mps, j. jid.,  j. pol., l., s.  
 

76.    TSKŻ. Zarząd Główny. 
  Korespondencja przychodząca od osób prywatnych- prośby o 
pomoc (litery G-J ). Indeks osób. 
   1951-1959, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

77.    TSKŻ. Zarząd Główny. 
  Korespondencja przychodząca od osób prywatnych- prośby o 
pomoc (litery K-M) . Indeks osób. 



	  

   1950-1958,  1967, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

78.    TSKŻ. Zarząd Główny. 
  Korespondencja przychodząca od osób prywatnych- prośby o 
pomoc (litery N-S). Indeks osób. 
   1951-1959, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

79.    TSKŻ. Zarząd Główny. 
  Korespondencja przychodząca od osób prywatnych- prośby o 
pomoc (litery Sz-Ż). Indeks osób. 
   1950- 1959, rkps, mps, j. pol., l., s.  
 

80.    TSKŻ. Akta personalne. 
  Korespondencja (interwencyjna) w różnych sprawach (w tym fakty 
pobicia, dyskryminacji, zwolnień z pracy). Indeks osób. 
   1957-1959, rkps, mps, j. jid., j. pol., j. ros., l., s.  
 

81.    TSKŻ. Akta personalne. 
  Korespondencja dot. osób prywatnych (w tym wykaz imienny z 
niezidentyfikowanej miejscowości). Indeks osób. 
   1952-1954, 1957, 1959-1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

82.    TSKŻ. Akta personalne. 
  Wnioski o przyznanie odznaczeń, wykazy imienne osób 
odznaczonych. Indeks osób. 
   b.d., 1954, rkps, mps, j. pol., l., s.  
 

83.    TSKŻ. Akta personalne. 
  Wnioski o odtworzenie dokumentów. Indeks osób. 
   1951, mps, j. pol., l., s.  
    

84.    TSKŻ. Akta personalne. 
  Wykaz imienny członków Zarządu Głównego Związku Literatów 
Polskich. Indeks osób. 
   b.d., mps, j. pol., l., s. 1. 
 
 



	  

 AKTA FINANSOWE 
   

85.    TSKŻ. Akta finansowe.  
  Sprawozdania kasowe, preliminarz budżetowy (1951, 1957). 
   1957, 1959, mps, j. pol., l., s. 
 

86.    TSKŻ. Akta finansowe. 
  Korespondencja w sprawach finansowych, umowy, faktury, 
rachunki. 
   b.d., 1950-1955,1958-1959, 1963-1965, rkps, mps, j. jid., j. 
pol., l., s.  
 

87.    TSKŻ. Akta finansowe. Pomoc materialna. 
  Pomoc medyczna (lekarstwa). 
   b.d., 1951-1952, rkps, mps, j. pol., l., s.  
  
 
WYDZIAŁ EWIDENCJI 
 

88.    TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób. Indeks osób. 
   1951-1952, rkps, mps, j. ang., j. jid., j. niem., j. pol., l., s. 
sygn. stara: 15. 
 

89.    TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób. Indeks osób.   
   1953, rkps, mps, j. ang., j. franc., j. jid., j. niem, j. pol., l., s. 
sygn. stara: 16 
 

90.    TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób. Indeks osób. 
   1954, rkps, mps, j. ang., j. franc., j. jid., j. niem., j. pol., j. 
ros.,  l., s. sygn. stara: 17. 
 



	  

91.    TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób. Indeks osób. 
   1955, rkps, mps, j. ang., j. hebr., j. jid., j. niem., j. pol., j. ros., 
fot., l., s. sygn. stara: 17. 
 

92.    TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób (numery 1-100). Indeks osób. 
   1956, rkps, mps, j. ang., j. jid., j. niem., j. pol., j. ros., l., s. 
sygn. stara: 18. 
 

93.    TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób (numery 101-202). Indeks osób. 
   1956, rkps, mps, j. ang., j. franc., j. jid., j. niem., j. pol., j. 
ros., fot., l., s. sygn. stara: 18. 
 

94.    TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząc a, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób (numery 1-130). Indeks osób. 
   1957, rkps, mps, j. ang., j. franc., j. jid., j. niem., j. pol., j. 
ros., l., s. sygn. stara: 20. 
 

95.    TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób (numery 132-224, 300-340). Indeks osób. 
   1957, rkps, mps, j. ang., j. franc., j. jid., j. niem., j. pol., j. 
ros.,  l., s. sygn. stara: 19, 20.  
 

96.    TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób (numery 341-460). Indeks osób. 
   1957, rkps, mps, j. ang., j. franc., j. jid., j. niem., j. pol., j. 
ros., l., s. sygn. stara: 20. 
 



	  

97.    TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób (numery 461-534). Indeks osób. 
   1957, rkps, mps, j. ang., j. franc., j. jid., j. niem., j. pol., j. 
ros., l., s. sygn. stara: 20. 
 

98.    TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób (numery 1-130). Indeks osób. 
   1958, rkps, mps, j. ang., j. franc., j. jid., j. niem., j. pol., l., s. 
sygn. stara: 21. 
 

99.    TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób (numery 131-280). Indeks osób. 
   1958, rkps, mps, j. ang., j. niem., j. jid., j. pol., j. ros., fot., l.,  
s. sygn. stara: 21, 22. 
 

100.    TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób (numery 281-430). Indeks osób. 
   1958, rkps, mps, j. franc., j. jid., j. niem., j. pol., j. ros., l., s. 
sygn. stara: 22. 
 

101.    TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób (1-150). Indeks osób. 
   1959, rkps, mps, j. ang., j. jid., j. pol., j. ros., l., s. sygn. stara: 
24. 
 

102.    TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób (numery 151-340). Indeks osób. 
   1959, rkps, mps, j. ang., j. franc., j. jid., j. niem., j. pol., l., s. 
sygn. stara: 24, 25. 
 



	  

103.   TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób (numery 341-530). Indeks osób. 
   1959, rkps, mps, j. jid., j. franc., j. niem., j. pol., l., s. sygn. 
stara: 25. 
 

104.   TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób (numery 531-715). Indeks osób. 
   1959, rkps, mps, j. ang., j. jid., j. niem., j. pol., j. ros., l., s. 
sygn. stara: 25, 26.  
 

105.   TSKŻ. Zarząd Główny. Wydział Ewidencji. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca dotycząca 
poszukiwania osób. Indeks osób. 
   1960-1961, rkps, mps, j. franc., j. niem., j. pol., l., s. sygn. 
stara: 177. 
 
 
 WYDZIAŁ REPATRIACYJNY 
 

106.   TSKŻ. Wydział Repatriacyjny. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1957, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 33. 
 
 
 WYDZIAŁ OŚWIATY 
 

107.   TSKŻ. Wydział Oswiaty. 
  Plan pracy Wydziału Oświaty, budżet na 1952 r. 
   1951, rkps, mps, j. pol., l., s. 
 

108.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Instrukcja Ministerstwa Oświaty w sprawie zasad finansowania 
wczasów letnich, Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
zatrudniania w szkolnictwie ogólnokształcącym. 



	  

   1957, 1959, mps pow., j. pol., l., s. 
 

109.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Protokoły Komisji Programowej dla Szkolnictwa Żydowskiego. 
   1951-1952, mps, j. pol., l., s. 
 

110.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Protokoły Komisji Oceny z zakresu Języka Żydowskiego, recenzje 
materiałów do nauczania w j. żydowskim, okólnik do nauczycieli szkół z 
j. żydowskim. 
   1951, rkps, mps, j. pol., l., s. 
 

111.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Protokół przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego, ZMP i 
dyrektorów szkół z żydowskim językiem nauczania  we Wrocławiu i 
Łodzi. 
   1951, mps, j. pol., l., s.  
 

112.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Sprawozdanie z Centralnego Kursu Wakacyjnego dla nauczycieli, 
programy kursów dla nauczycieli, preliminarz kursu dla społecznych 
działaczy kulturalno-oświatowych. 
   1951, mps, j. pol., l., s.  
 

113.   TSKŻ. Wydział  Oświaty. 
  Programy nauczania w szkołach z żydowskim językiem nauczania, 
fragment opracowania na temat programu nauczania (j. jid.) 
   b.d., 1957, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

114.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Materiały literackie do wykorzystania w szkołach z żydowskim 
językiem nauczania. 
   b.d., rkps, mps, druk, j. jid., j. pol., l., s. 
 

115.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Świetlice. Sprawozdanie, korespondencja, wykaz placówek 
świetlicowych. 



	  

   1950, 1952, rkps, mps, j. pol., l., s.  
 

116.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Korespondencja dotycząca przedszkoli. 
   1951-1953, rkps, mps, j. pol., l., s.  
 

117.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Akta personalne: deklaracje zgłoszeniowe na kursy dla nauczycieli, 
wykaz imienny nauczycieli wytypowanych na kurs, wykaz imienny 
absolwentów szkół podstawowych (1952 r.), wykaz imienny uczestników 
kursu w Śródborowie (1964 r.) Indeks osób. 
   1951, 1952, 1964, rkps, mps, j. pol., fot., l., s. 
 

118.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Wykaz szkół z żydowskim językiem nauczania, wykaz imienny 
nauczycieli. 
   1951-1952, rkps, mps, j. pol., l., s.   
 

119.   TSKŻ. Wydział Oświaty.  
  Akta personalne: wykazy nauczycieli szkół: Bielawa, Dzierżoniów, 
Kraków, Legnica, Łodź, odpisy dyplomów Kleniec Luby (Dzierżoniów), 
podania Kiersz Juda (Łódź), Zand Dora (Łódź), Cwajbaum Chana 
(Legnica).  
    1951, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 894. 
 

120.   TSKŻ. Wydział Oświaty.  
  Akta personalne: wykazy nauczycieli szkół: Pieszyce, Szczecin, 
Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Ziębice. 
    1950-1951, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 894. 
 

121.   TSKŻ. Wydział Oświaty.  
  Akta personalne: wykazy nauczycieli szkół: Bielawa, Dzierżoniów, 
Kraków, Legnica, Łódź. 
    1952, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 822. 
 

122.   TSKŻ. Wydział Oświaty.  
  Akta personalne: wykazy nauczycieli szkół: Pieszyce, Szczecin, 



	  

Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Ziębice. 
    1952, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 822. 
 

123.   TSKŻ. Wydział Oświaty.  
  Akta personalne: wykazy nauczycieli szkół: Bielawa, Dzierżoniów, 
Kraków, Legnica, Łódź, Szczecin, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, 
Ziębice. Podanie Katz Anny (Kraków), podanie Kapłan Miny 
(Dzierżoniów). 
    1953, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 821. 
 

124.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Sprawozdania z przebiegu akcji kolonijnej, plan wczasów letnich 
(1952 r.) 
   1951-1952, 1959, 1962, mps, j. pol., l., s.   
 

125.   TSKŻ. Wydział Oświaty.  
  Kolonie letnie: korespondencja wychodząca, przychodząca, wykazy 
płac pracowników, projekty budżetów, protokoły zdawczo-odbiorcze, 
rachunki, umowy, półkolonie we Wrocławiu. 
   1958, 1961, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 854, 855. 
 

126.   TSKŻ. Wydział Oświaty.  
  Kolonie letnie: korespondencja wychodząca, przychodząca, 
wytyczne w sprawie organizacji wypoczynku, wykazy płac 
wychowawców, oświadczenia o likwidacjach placówek kolonijnych, 
szkic nieruchomości we Władysławowie, rachunki, umowy. 
   1962 -1964, rkps, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 856, 857. 
 

127.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Bielawa – Szkoła Podstawowa nr 6. Sprawozdania, korespondencja 
wychodząca. 
   1951-1953, rkps, mps, j. pol., l., s.  
 

128.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Dzierżoniów – Szkoła Publiczna nr 5. Sprawozdania, 
korespondencja (1954 r.) 



	  

   1951-1952, 1954, mps, j. pol., l., s.  
 

129.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Kraków – Publiczna Żydowska Szkoła Ogólnokształcąca nr 14. 
protokoły, sprawozdania, korespondencja wychodząca. 
   1951-1952, mps, j. pol., l., s.  
 

130.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Legnica – Szkoła Ogólnokształcąca nr 7, świetlica przy szkole żyd. 
im. Pereca. Sprawozdania, korespondencja wychodząca. 
   1950-1952, rkps, mps, j. pol., l., s. 
 

131.    TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Legnica. Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. J. 
Korczaka. Świadectwa Fogelmana Icka, korespondencja, dyplomy, 
Ensemble de 31 Jeunes Chanteurs et Danseurs Juifs de Lignitz (Jidiszer 
Muzikalisz-Wokaliszer Jugent-Ensambl fun Lignic), śpiewnik. 
   1946, 1949, 1963-1966, rkps, mps, druk., j. franc., j. jid., j. 
pol., poszyt, l., s 
 

132.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Łódź – Szkoła Ogólnokształcąca z żydowskim językiem nauczania, 
świetlica im. N. Tajtelbaum. Sprawozdania, korespondencja wychodząca. 
  1951-1952, rkps, mps, j. pol., l., s.  
 

133.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Pieszyce – Szkoła nr 4. Sprawozdania, dane nauczycieli. 
   1951-1952, rkps, mps, j. pol., l., s. 
 

134.    TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Świdnica – Szkoła Podstawowa nr 7, świetlica. Sprawozdania, 
Korespondencja wychodząca, wykaz imienny nauczycieli. 
   1950-1952, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

135.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Szczecin – Szkoła Ogólnokształcąca nr 20. Wykazy imienne 
uczniów i nauczycieli. 



	  

   1951-1952, mps, j. pol., l., s.  
 

136.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Wałbrzych – Szkoła Podstawowa nr 11 im. I.L. Pereca. Protokół, 
sprawozdania, wykaz imienny nauczycieli. 
   1951-1952, rkps, mps, j. pol., l., s.  
 

137.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Wrocław – VII Szkoła Ogólnokształcąca. Sprawozdania, 
korespondencja., kwestionariusze nauczycieli. 
   1950-1952, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

138.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Ziębice –Publiczna  Szkoła Podstawowa. Protokół, sprawozdania, 
korespondencja wychodząca. 
   1950-1953, mps, j. pol., l., s.  
 

139.   TSKŻ. Wydział Oświaty. 
  Varia. 
   b.d., 1952-1953, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 
    
SPRAWY WYDAWNICZE 
  

140.   TSKŻ. Akta wydawnicze. 
  Korespondencja wychodząca w sprawach wydawniczych „Idysz 
Buch”. (styczeń-czerwiec, nr 1-320). 
   1950, rkps, mps, j, jid., j. pol., l., s.  
 

141.   TSKŻ. Akta wydawnicze. 
  Korespondencja wychodząca w sprawach wydawniczych „Idysz 
Buch”. (lipiec-grudzień, nr 321-616). 
   1950, 1951, 1955, 1964, rkps, mps, j, jid., j. pol., l., s. 
 
 
 AKTA PLACÓWEK  TERENOWYCH  TSKŻ 
 



	  

142.   Białystok. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Protokoły. 
   1950-1953, 1956-1958, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

143.   Białystok. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Sprawozdania, ankiety sprawozdawcze. 
   b.d., 1953-1954, 1961, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 
137. 
 

144.   Białystok. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Akta personalne: wykaz imienny członków Zarządu, 
charakterystyka członków, deklaracje członkowskie (Białystok, Bielsk 
Podlaski, Suwałki), ewidencja pracowników (Kwiatkowska Natalia, 
Psache Chackiel), kwestionariusz personalny (Petrycer Sender), ankiety 
personalne (Sziller Mosze, Psache Chackiel). Indeks osób. 
   b.d., rkps, druk, j. jid., j. pol., j. ros., l., s.  
 

145.   Białystok. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca, zeszyt korespondencji. 
   1950, rkps, mps, j. jid., j. pol., poszyt, l., s. sygn. stara:38, 
111. 
 

146.   Białystok. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1951, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 38, 111. 
 

147.   Białystok. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1952, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 



	  

148.   Białystok. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1953, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

149.   Białystok. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1954- 1960, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

150.   Białystok. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Materiały związane z obchodami X i XI rocznicy wybuchu 
powstania w getcie białostockim: program, korespondencja. 
   1953, 1954, rkps, mps, j. jid., j.pol., l., s.   
 

151.   Białystok. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Odezwa Żydów białostockich do ziomkostw na świecie, obchody 1-
go Maja. 
   b.d., 1951, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

152.   Białystok. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Listy płac, listy zasiłków, sprawozdania bankowe, rachunki i 
pokwitowania. 
   1950-1951, rkps, druk., j. pol., l., s. 
 

153.   Białystok. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Listy płac, listy zasiłków, sprawozdania bankowe, rachunki i 
pokwitowania. 
   1952-1953, rkps, druk, j. pol., l., s.  
 

154.   Białystok. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Wykazy abonentów „Jidysz buch”. 



	  

   1951, 1953-1956, rkps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

155.   Białystok. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Varia. 
   b.d., rkps, mps, druk, j. jid., j. pol., l., s. 
 

156.   Bielawa. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Protokoły. 
   1950, 1952-1954, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

157.   Bielawa. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Protokoły. 
   1955, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

158.   Bielawa. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Protokoły. 
   1956, rkps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

159.   Bielawa. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Protokoły. 
   1957-1958, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
    

160.   Bielawa. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Sprawozdania z konferencji wyborczej TSKŻ, ankiety 
sprawozdawcze. 
   1953-1954, 1958, 1961, rkps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

161.   Bielawa. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Akta personalne: wykaz imienny członków Zarządu, ankiety 
personalne. Indeks osób. 



	  

   b.d., 1954, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

162.   Bielawa. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1950-1959, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

163.   Bielawa. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Gospodarstwo rolne „Domu Dziecka” im. J. Korczaka w Bielawie – 
wykazy maszyn, bydła, zabudowań itp. 
   1950-1951, mps, j. pol., l., s.  
 

164.   Bielsko – Biała. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów 
w Polsce.  
  Protokoły, sprawozdania, ankiety sprawozdawcze (1953-1954, 
1961), plany pracy. 
   1953-1955, 1958, 1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. 
stara: 79, 137. 
 

165.   Bielsko – Biała. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów 
w Polsce.  
  Akta personalne: wykaz członków Zarządu, ankiety personalne. 
Indeks osób. 
   b.d., 1953-1954, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

166.   Bielsko – Biała. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów 
w Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1952-1960, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  sygn. stara: 42, 43, 
112. 
 

167.   Bydgoszcz. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Protokoły, sprawozdania, ankiety sprawozdawcze (1954, 1961). 
   1954, 1955, 1958, 1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 



	  

168.   Bydgoszcz. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca.  
   1951-1960, rkps, mps, j.  jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 39, 40.  
 

169.   Bytom. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Protokoły, sprawozdania, ankiety sprawozdawcze (1953-1954, 
1961), plany pracy, wykazy imienne członków Zarządu. Indeks osób. 
    1953-1958, 1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

170.   Bytom. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Kosztorys robót adaptacyjnych siedziby (pl. Wolskiego) i plany 
sytuacyjne. 
   1952, mps, rkps, rkps pow.,  j. pol., l., s.  
 

171.   Bytom. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1951-1959, 1961, 1964, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. 
stara: 42, 43, 112. 
 

172.   Częstochowa. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły prezydium, komisji kobiet. 
   1951-1958, 1964, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 
42, 87, 136, 137.  
 

173.   Częstochowa. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Sprawozdania, ankiety sprawozdawcze (1953-1954, 1956, 1958, 
1961),  
   1951-1965, 1961, rkps, mpa, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 
42, 87, 136, 137. 
 



	  

174.   Częstochowa. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.    
  Akta personalne: wykaz imienny członków Zarządu, ankiety 
personalne Segal Debora, Wajchman Berl. Indeks osób. 
   b.d., 1954, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

175.   Częstochowa. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca (w tym materiały dot. 
przedszkola przy TSKŻ z załączonym wykazem imiennym dzieci (1951); 
mat. dot. Pomnika Bohaterów Getta w Częstochowie, kosztorys, 1957 r.). 
   1951-1960, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 28, 42, 
43, 87, 87a. 
 

176.   Dzierżoniów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły prezydium, komisji prasowej, komisji kobiet.  
   1953, 1954 (styczeń-czerwiec), mps, j. jid., l., s. sygn. stara: 
90. 
 

177.   Dzierżoniów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Protokoły prezydium, komisji prasowej, komisji kobiet. 
   1954 (lipiec-grudzień), mps, j. jid., l., s. sygn. stara: 90. 
 

178.   Dzierżoniów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły prezydium, klubu kobiet, komisji prasowej, komisji 
klubowej. 
   1955, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 88. 
 

179.   Dzierżoniów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły prezydium, klubu kobiet, komisji prasowej, komisji 
klubowej.  
   1956, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 89. 
   



	  

180.   Dzierżoniów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły prezydium. 
   1957-1958, rkps, mps, j. jid., l., s. sygn. stara: 89, 118. 
  

181.   Dzierżoniów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Sprawozdania (1952-1954), ankiety sprawozdawcze (1953-1954, 
1961), plany pracy. 
   1952-1954, 1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 
90, 137. 
 

182.   Dzierżoniów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Sprawozdania, plany pracy. 
   1955-1958, rkps, mps, j. jid., j.pol., l., s. sygn. stara: 90, 137. 
 

183.   Dzierżoniów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Akta personalne: wykaz imienny kandydatów do Zarządu, ankiety 
personalne, dane statystyczne nt. liczby członków, wykaz imienny Żydów 
zamieszkałych w Niemczy. Indeks osób. 
   b.d., 1952, 1954, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

184.   Dzierżoniów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca.  
   1951-1955, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

185.   Dzierżoniów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca (w tym kosztorys na 
remont budynku TSKŻ przy ul. Rokossowskiego 11) 
   1956-1959, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

186.   Gdańsk. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 



	  

  Sprawozdanie z pracy obozu młodzieżowego TSKŻ, ankiety 
sprawozdawcze, korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1959, 1961, rkps, druk, j. jid., l., s. 2 
   

187.   Gliwice. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 91, 136, 137 
  List otwarty, protokoły, sprawozdania , ankiety sprawozdawcze 
(1953-1954, 1961), korespondencja wychodząca, schemat organizacyjny, 
referat  na akademię 10-lecia wyzwolenia Gliwic. 
   1952-1958, 1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

188.   Gliwice. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Akta personalne: wykaz imienny członków Zarządu, ankiety 
personalne. Indeks osób. 
   b.d., 1954, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

189.   Gliwice. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1951, 1953-1960, 1962, 1963, 1965, rkps, mps, j. jid., j. pol., 
l., s. sygn. stara: 42, 43. 
 

190.   Jawor. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.  
  Protokół (1950 r.), sprawozdania, korespondencja przychodząca, 
charakterystyka członków. Indeks osób. 
    1950, 1952-1954,  rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 
95. 
 

191.   Jelenia Góra. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Korespondencja przychodząca, wychodząca. 
   1954-1955, rkps, mps, j. pol., l., s. 2 
 

192.   Kalisz. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Protokół zebrania organizacyjnego Koła TSKŻ (sprawa ekshumacji 
zwłok z cmentarza żydowskiego). 



	  

   1964, rkps, mps, j. pol., l., s. 3 
 

193.   Kamienna Góra. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów 
w Polsce.  
  Protokoły, sprawozdania, ankiety sprawozdawcze (1953-1954), 
wykaz imienny członków Zarządu, kandydatów do Zarządu, ankiety 
personalne Izbicki Leon, Balin Rozalia, korespondencja wychodząca, 
przychodząca. Indeks osób. 
   1952-1956, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 95. 
 

194.   Katowice. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Sprawozdania z działalności TSKŻ w różnych miastach na Górnym 
Śląsku. 
   1954-1955, rkps, mps, j. jid., l., s.  
 

195.   Katowice. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły, sprawozdania, ankiety sprawozdawcze (1953-1954), 
protokół i sprawozdanie z obchodów 10-tej rocznicy powstania w getcie 
warszawskim. 
   1952-1957, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 94, 137. 
 

196.   Katowice. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Akta personalne: wykaz członków Zarządu, ankiety personalne. 
Indeks osób. 
   b.d., 1953, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

197.   Katowice. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca 
   1952-1959, 1962, 1963, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. 
stara: 41, 42, 43, 112. 
 

198.   Kłodzko. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  



	  

  Protokoły, sprawozdania, ankiety sprawozdawcze (1953-1954, 
1961), protokoły i sprawozdania z obchodów 10-tej rocznicy powstania w 
getcie warszawskim, plany pracy. 92 
   1950, 1952-1957, 1959, 1961, rkps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. 
stara: 92, 136, 137. 
 

199.   Kłodzko. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Akta personalne: wykaz imienny członków Zarządu,  ankiety 
personalne, charakterystyki członków. Indeks osób. 
   1953-1954, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

200.   Kłodzko. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Korespondencja wychodząca.  
   1951-1958, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 92. 
 

201.   Kraków. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Protokoły Konferencji Połączeniowej WKŻ i ŻTK, protokoły 
posiedzeń Zarządu, wydziału Kultury i Sztuki, Komitetu Opieki nad 
Domem Dziecka, Rady Pedagogicznej Szkoły Żydowskiej,   
  1950-1957, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 45, 137. 
 

202.   Kraków. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Sprawozdanie z działalności WKŻ i ŻTK, sprawozdanie z wizytacji 
w Państwowym Domu Młodzieży, sprawozdanie z obchodów 10-tej 
rocznicy powstania w getcie warszawskim, sprawozdania, ankiety 
sprawozdawcze (1953-1954, 1961), plany pracy. 
   1950-1954, 1958, 1961, mps, j. pol., j. jid., l., s.  
 

203.   Kraków. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Akta personalne: wykazy imienne członków Zarządu, członków 
Towarzystwa, wykaz imienny wychowanków Domu Dziecka, wykaz 
imienny dzieci Państwowego Domu Młodzieży, ankieta personalna: 



	  

Bauminger Róża, deklaracje członkowskie: Goldstein Maria, Goldstaub 
Jetti. Indeks osób. 
   1950, 1952-1953, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

204.   Kraków. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1951, rkps, mps, j. jid., j. pol., fot.,  l., s. sygn. stara: 45. 
 

205.   Kraków. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1952-1953, rkps, ps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 46, 112. 
 

206.   Kraków. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1954-1956, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 46, 47. 
 

207.   Kraków. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca,  
   1957-1959, 1965, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 
49. 
 

208.   Legnica. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły posiedzeń Prezydium, komisji prasowej, komisji 
klubowej, komisji propagandowej, klubu kobiet. Protokół z posiedzenia 
rady chóru (1952). 
   1952-1955, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 96, 97, 136. 
 

209.   Legnica. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły komisji klubowej, klubu kobiet, komisji prasowej, 
obchody rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. 



	  

   1956-1959, 1961, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 98. 
 

210.   Legnica. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Sprawozdania (1952-1953, 1955), ankiety sprawozdawcze (1953-
1954, 1958), plany pracy. 
   1952-1957, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 96. 
 

211.   Legnica. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Akta personalne: wykaz imienny członków Zarządu, 
charakterystyka członków Zarządu, ankiety personalne. Indeks osób. 
   b.d., 1952, 1954, 1955, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

212.   Legnica. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca.  
   1951-1959, 1960, 1964, 1965, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. 
stara: 96, 97, 98. 
 

213.    Lubawka. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Protokół (1950 r.), sprawozdania, korespondencja wychodząca, 
przychodząca, ankieta personalna Popowicz Izaaka. 
   1951-1952, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

214.   Lublin. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.  
  Protokoły, sprawozdania (1952-1953, 1957), ankiety 
sprawozdawcze (1953-1954, 1958, 1961), obchody 10 rocznicy wybuchu 
powstania w getcie warszawskim. 
   1952- 1956, 1961, rkps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 99. 
 

215.   Lublin. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Akta personalne: wykaz imienny członków Zarządu, członków 
TSKŻ w Lublinie, ankiety personalne. Indeks osób. 
   b.d., 1951, 1952, 1954, rkps, mps, j. jid., l., s.  
 



	  

216.   Lublin. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
  1950-1952, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 11, 50, 
123, 124. 
 

217.   Lublin. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1953-1960, 1963, 1964, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., fot., s. 
sygn. stara:51, 52, 99. 
 

218.   Łódź. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.  
  Protokoły. 
   1952-1954, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 100. 
 

219.   Łódź. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Protokoły. 
      1955, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 101. 
  

220.   Łódź. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Protokoły. 
   1956-1959, 1961, mps, j. jid., j. pol., l., s.  sygn. stara: 102. 
 

221.   Łódź. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.  
  Sprawozdania, ankiety sprawozdawcze (1953-1954, 1961), plany 
pracy, lista płacy pracowników umysłowych (1961 r.). 
   1951-1956, 1961, 1963, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. 
stara: 100, 101, 102, 137. 
 

222.   Łódź. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Akta personalne: wykaz imienny członków Zarządu, ankiety 
personalne, pokwitowania odbioru Medalu 10-lecia, wykaz imienny 
bursantów. Indeks osób. 
   1952, 1954-1955, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

223.   Łódź. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 



	  

   1951, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

224.   Łódź. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca (w tym korespondencja 
dotycząca Teatru Żydowskiego). 
    1952-1953, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 54, 56. 
 

225.   Łódź. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
56 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca ( w tym 
korespondencja dotycząca Teatru Żydowskiego). 
   1954-1955, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 56. 
 

226.           Łódź. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1956-1960, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 55. 
 

227.   Nowy Sącz. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Protokół, sprawozdanie, korespondencja wychodząca, 
przychodząca, wykaz imienny członków.  
   1952-1953, mps, j. pol., l., s.  
 

228.   Nowa Sól. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Protokół z wyborów do Zarządu Miejskiego Towarzystwa 
Kulturalnego. 
   1950, mps, j. jid., l., s. 5 
 

229.   Olsztyn. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Protokół z zebrania repatriantów z punktu w Giżycku (załączony 
wykaz imienny). 
   1957, rkps, j. jid., l., s. 5 
 

230.   Pieszyce. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  



	  

   Protokoły, sprawozdania (1953-1956), ankiety sprawozdawcze 
(1953-1954), sprawozdanie z obchodów 10-tej rocznicy powstania w 
getcie warszawskim, korespondencja wychodząca, przychodząca (1951-
1957), wykaz imienny członków Zarządu, ankiety personalne Kronik 
Ester, Grymland Izaak. Indeks osób. 
   1951-1957, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 
104,137. 
 

231.   Płock. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Protokoły (1953), sprawozdania z działalności Towarzystwa, 
ankiety sprawozdawcze (1953-1955), sprawozdania z działalności 
świetlicy Towarzystwa (1950-1953), ankieta personalna Płotkiewicz Itka. 
   1950-1959, rkps, mps, j. jid., j. pol., fot., l., s. sygn. stara: 
103,111. 
 

232.   Płock. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Korespondencja wychodząca. 
   1951, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

233.   Płock. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Korespondencja przychodząca. 
   1951, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

234.   Płock. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Korespondencja wychodząca. 
   1952, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

235.   Płock. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Korespondencja przychodząca. 
   1952, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

236.   Płock. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Korespondencja wychodząca. 
   1953, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

237.   Płock. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Korespondencja przychodząca. 



	  

   1953, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

238.   Płock. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1954, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

239.   Płock. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1955-1958, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

240.   Płock. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Księgi korespondencyjne. 
   1952-1954, rkps, j. jid., j. pol., poszyt, s.  
 

241.   Płock. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Raporty kasowe. 
   1952-1953, rkps, druk, poszyt., s.  
 

242.   Płock. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Wyciągi bankowe. 
   1951-1953, mps, druk, j. pol., l., s.  
 

243.   Płock. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Wyciągi bankowe. 
   1954-1955 , mps, druk, j. pol., l., s. 
 

244.   Przemyśl. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły, sprawozdania, ankiety sprawozdawcze (1953-1954, 
1958,  1961), korespondencja wychodząca, przychodząca, wykaz imienny 
członków Zarządu, wykaz imienny członków TSKŻ. Indeks osób. 
   1950-1959-1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 
43, 46, 47, 105, 136, 137. 
 

245.   Rzeszów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca, wykaz członków. 



	  

   1952-1954, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 46, 47, 
53. 
 

246.   Sosnowiec. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły, sprawozdania, ankiety sprawozdawcze (1953-1954, 
1958, 1961), 10-ta rocznica powstania w getcie warszawskim, plany 
pracy, wykazy imienne członków Zarządu, ankieta personalna Szwarc 
Mosze? Indeks osób. 
   1952-1958, 1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., fot., l., s. sygn. 
stara: 107, 136. 
 

247.   Sosnowiec. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1952-1959,1965,  rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 
42, 43, 112. 
   

248.   Strzegom. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły. 
   1952-1957, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 73, 110, 
136. 
 

249.   Strzegom. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Sprawozdania, ankiety sprawozdawcze (1953-1954). 
   1952-1957, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 73, 110, 
137. 
 

250.   Strzegom. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1951-1957, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

251.   Szczecin. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  



	  

  Protokół założycielski, protokoły prezydium, komisji 
propagandowej, komisji kobiet, plany pracy. 
   1950, 1952-1954,1956, 1958, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. 
stara: 106, 137. 
 

252.   Szczecin. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Sprawozdania (1951-1954, 1958), ankiety sprawozdawcze (1953-
1954, 1958, 1961). 
   1951-1954, 1958, 1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., l. s. 
 

253.   Szczecin. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Akta personalne: wykaz imienny członków Zarządu, kandydatów  
do Zarządu, ankiety personalne. Indeks osób. 
   b.d., 1951, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

254.    Szczecin. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1951-1954, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 57, 58. 
 

255.   Szczecin. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja 
   1955-1960, 1965, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 
58, 59. 
 

256.   Świdnica. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły. 
   1950, 1952-1957, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  sygn. stara: 
109, 137. 
 

257.   Świdnica. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Sprawozdania, ankiety sprawozdawcze (1953-1954, 1958, 1961), 



	  

sprawozdanie z obchodów 10-tej rocznicy powstania w getcie 
warszawskim. 
   1951-1955, 1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

258.   Świdnica. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Akta personalne: deklaracje członków TSKŻ. Indeks osób. 
   1951, rkps, druk, j. jid., l., s. 182 
 

259.   Świdnica. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Wykaz imienny członków Zarządu, charakterystyki kandydatów na 
członków Zarządu, wykaz imienny pracowników Spółdzielni 
Szczotkarskiej „Progres”, wyka imienny przodowników pracy  ze 
Świdnicy, ankiety personalne: Szmulewicz Hersz, Sznajderman Szejndla, 
Uczeń Lida, Wajs Icchak. 
   b.d., 1953-1954, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

260.   Świdnica. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Komisja Propagandowo-Agitacyjna – protokoły, sprawozdania, 
ankiety, wykazy imienne, charakterystyki agitatorów, teksty do 
wykorzystania w pracy propagandowej. 
   b.d, 1952-1953, 1955, rkps, mps, j.jid., j. pol., l., s. 
 

261.   Świdnica. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1951-1960, 1964, 1965, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

262.   Świdnica. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Akta finansowe i gospodarcze. (Załączone liczne wykazy imienne i 
plan sytuacyjny posesji TSKŻ w Świdnicy, ul. Bohaterów Getta 19 (1954 
r.)). 
   1950-1954, rkps, mps, rkps pow., j. pol., l., s.  
 



	  

263.   Świdnica. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Wykaz tytułów książek przejętych przez TSKŻ od Żydowskiego 
Towarzystwa Kultury. 
   1950, rkps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

264.   Świebodzice. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły. 
   1952-1956, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 108, 
137. 
 

265.   Świebodzice. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Sprawozdania, ankiety sprawozdawcze (1953-1954), wykaz 
imienny członków Zarządu, protokoły i sprawozdanie z obchodów 10-tej 
rocznicy powstania w getcie warszawskim, korespondencja wychodząca, 
przychodząca. Indeks osób. 
   1952-1956, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 108, 
137. 
 

266.   Tarnów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły. 
    1950, 1952-1954, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  sygn. stara: 
75, 117, 125. 
 

267.   Tarnów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Protokoły. 
    1955-1956, rkps, mps, j. pol., l., s.  
 

268.   Tarnów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Sprawozdanie (1954), ankiety sprawozdawcze (1953-1954), 
sprawozdanie z obchodów 10-tej rocznicy powstania w getcie 
warszawskim. 



	  

   1953-1954, mps, j. pol., l., s. 
 

269.   Tarnów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Akta personalne: ankiety członków, charakterystyki członków, 
wykazy imienne członków Zarządu. Indeks osób. 
   1953-1954, rkps, mps, j. pol., l., s.  
 

270.   Tarnów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca,  
   1951-1954, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 46, 
47,48, 75, 125, 126. 
 

271.   Tarnów. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca.  
   1955-1957, rkps, mps, j. jid.,  j. pol., l., s. sygn. stara: 125, 
126. 
 

272.   Wałbrzych. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły. 
  1952-1955, 1961, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 119, 136. 
 

273.   Wałbrzych. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Sprawozdania (1952-1954, 1961), plany pracy (1953-1955), ankiety 
sprawozdawcze (1953-1954). 
   1952-1955, 1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 
119, 137. 
 

274.   Wałbrzych. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Akta personalne: wykaz imienny członków Zarządu, ankiety 
personalne. Indeks osób. 



	  

        b.d, 1952, 1954, 1955, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

275.   Wałbrzych. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca.  
   1951-1955, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

276.   Wałbrzych. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca.  
   1956-1957, 1960, 1964, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

277.   Warszawa. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Pismo o werbunku nowych członków do oddziału warszawskiego, 
ankiety artystyczne. 
   1954, 1960, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

278.   Włocławek. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokół (1953), ankiety sprawozdawcze (1953-1954, 1958, 1961), 
wykaz imienny członków Zarządu, korespondencja wychodząca, 
przychodząca, korespondencja dotycząca obchodów 10-tej rocznicy 
powstania w getcie warszawskim. Indeks osób. 
   1951-1959, 1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., fot., l., s.  sygn. 
stara: 116. 
 

279.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
   Protokół z odprawy sekretarzy i przewodniczących TSKŻ na 
Dolnym Śląsku, sprawozdania z wizytacji miast na Dolnym Śląsku. 
   1950, 1951, 1953-1954, mps, j. jid., l., s. 
 

280.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
   Sprawozdania z wizytacji różnych miast na Dolnym Śląsku, 
informacja Komisji Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego o 



	  

działalności TSKŻ w woj. wrocławskim i Dzierżoniowie. 
   1955-1956, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

281.   TSKŻ. Wydział Oświaty.  
  Wojewódzki Zarząd TSKŻ we Wrocławiu. Sprawozdanie Wydziału 
Oświaty przy Wojewódzkim Zarządzie, sprawozdanie z inspekcji świetlic 
na Dolnym Śląsku. Korespondencja wychodząca.  
   1951-1953, mps, j. pol., l., s.   
 

282.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły. 
   1950-1953, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 76.  
 

283.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły. 
   1954, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 77. 
 

284.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły. 
   1955, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 117. 
 

285.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły. 
   1956, mps, j. jid., j. pol., l., s.  sygn. stara: 115, 117, 118. 
 

286.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły. 
   1957-1958, mps, j. jid., j. pol., l., s.  sygn. stara: 115, 117, 
118. 
 

287.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  



	  

  Sprawozdania (1953), ankiety sprawozdawcze (1953-1954, 1961), 
plany pracy.  
   1952-1954, 1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 
76, 115, 117, 118. 
 

288.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Sprawozdania, plany pracy. 
   1954-1957, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 78, 115, 
117, 118. 
 

289.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Protokół i sprawozdanie z obchodów X rocznicy wybuchu 
powstania w getcie warszawskim, zobowiązania pracowników spółdzielni 
im. Olgina dla uczczenia 8-ej rocznicy wybuchu powstania w getcie 
warszawskim. 
   1951, 1953, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

290.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Ocena działalności wrocławskiego oddziału TSKŻ i wytyczne do 
dalszej pracy. 
   1955, mps pow., j. jid., l., s.  
 

291.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Akta personalne: wykazy imienne członków Zarządu i kandydatów, 
ankiety personalne, wykaz imienny wychowanków bursy, wykaz imienny 
matek dzieci pracjących. Indeks osób. 
   b.d., 1952-1954, 1958, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

292.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca (styczeń-czerwiec). 
   1950-1951, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  sygn. stara: 61. 
 



	  

293.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca (lipiec-grudzień). 
   1951, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  sygn. stara: 61, 62. 
 

294.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1952, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 63. 
 

295.    Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1953, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 64, 65. 
 

296.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1954, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 66. 
 

297.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1955, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 67.  
 

298.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1956-1960, 1964, 1965, rkps, mps, j. ang., j. jid., j. pol., l., s. 
sygn. stara: 68, 69, 70. 
 

299.   Wrocław. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Państwowy Teatr Żydowski. Sprawozdanie z działalności, umowa 
dzierżawna, programy, fragment recenzji. 
   b.d., 1950, 1952, 1953, rkps, mps, j. pol., l., s.  
 



	  

300.   Ząbkowice. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
 Protokoły, sprawozdania, ankiety sprawozdawcze (1953-1954, 
1961), plany pracy, 10 rocznica powstania w getcie warszawskim, 
korespondencja wychodząca, przychodząca ( w tym plan sytuacyjny 
Szkoły Zawodowej), kosztorys remontu świetlicy (plan sytuacyjny). 
   1951-1961, 1964, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 
120, 136, 137. 
 

301.   Ząbkowice. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Akta personalne: wykazy imienne członków Zarządu, 
charakterystyki członków. Indeks osób. 
   b.d., 1953-1954, mps, j. pol., l., s. sygn. stara: 130. 
 

302.   Zgorzelec. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca, ankiety 
sprawozdawcze. 
   1958-1961, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2 
 

303.   Ziębice. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce.  
  Protokoły, sprawozdania, ankiety sprawozdawcze (1953-1954, 
1951), sprawozdanie z obchodów 10-tej rocznicy powstania w getcie 
warszawskim, wykaz imienny kandydatów do Zarządu, ankieta 
personalna Tajtelbojm Rywen. 
   1951-1954, 1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 
121, 137. 
 

304.   Ziębice. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w 
Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1951- 1960, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
   

305.   Żary. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Protokoły, statut TSKŻ. 



	  

   1950-1953, mps, j.jid., j. pol., l., s.  sygn. stara: 136. 
 

306.   Żary. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.  
  Protokoły.   
   1954-1957, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 122. 
 

307.   Żary. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.  
  Sprawozdania, plany pracy. 
   1951-1952, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

308.   Żary. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.  
  Sprawozdania, sprawozdanie z delegacji służbowej do Żar i 
Zgorzelca, ankiety sprawozdawcze (1953-1954, 1958, 1961), 
sprawozdanie z obchodów 10-tej rocznicy powstania w getcie 
warszawskim, plany pracy. 
   1953-1958, 1961, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
 

309.   Żary. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Akta personalne: wykazy imienne członków Zarządu, kandydatów 
do Zarządu, ankiety personalne. Indeks osób. 
   1952-1954, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

310.   Żary. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1951, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
 

311.   Żary. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Korespondencja przychodząca. 
   1952, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  
  

312.   Żary. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1953, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  sygn. stara: 122. 
 

313.    Żary. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca.  



	  

   1954, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. sygn. stara: 122. 
 

314.   Żary. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.  
  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 
   1955-1958, 1960, 1963, 1964, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 
sygn. stara: 122. 
 
„Folks Sztyme” 
 
 

315.   TSKŻ. Materiały „Folks Sztyme”.  
Zgłoszenia na kurs korespondentów. Litery A-L. Indeks osób 

   b.d., 1950, 1951, 1952, 1954, 1955, 1956, rkps, mps, j. jid., j. 
pol., l., s. 165, fot. 29  
 

316.   TSKŻ. Materiały „Folks Sztyme”. 
Zgłoszenia na kurs korespondentów. Litery M-Z. Indeks osób 

   b.d., 1950, 1951, 1952, 1955, 1962, rkps, mps, j. jid., j. pol., 
l., s. 140, fot. 26.  
 
Varia 
 

317.   Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 
  Varia. 
   b.d., 1958, rkps, mps, j. jid., j. pol., j. włos., l., s.  

 

	  


