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Wstęp 

Bund czyli Ogólnożydowski Związek Robotniczy „Bund” na Litwie, w Polsce i 

w Rosji był najliczniejszą i najsilniejszą żydowską partią polityczną w 

międzywojennej Polsce. Został utworzony w październiku 1897 r. w Wilnie. 

Bund konsekwentnie przeciwstawiał się syjonizmowi i opowiadał się za 

rozwiązaniem kwestii żydowskiej w Polsce przez socjalistyczne przemiany 

ustrojowe i autonomię kulturalno-narodową dla Żydów. Największą 

popularność zdobył Bund podczas rewolucji w 1905 r., po jej upadku stracił na 

znaczeniu. Masowa emigracja Żydów doprowadziła do zmniejszenia się liczby 

członków partii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Bund wziął udział 

w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r. Z powodu znacznych różnic 

poglądów na początku lat 20. od partii oderwała się grupa komunistów, która 

następnie przystąpiła do Komunistycznej Partii Polski. Na czele Bundu stały: 

Zjazd Partyjny i wybierany przezeń Komitet Centralny i Rada Partyjna. W 1929 

r. miejsce Rady Partyjnej zajęła Rada Naczelna, wybierana przez Zjazd, która 

spośród swoich członków wybierała CK, a uchwały zatwierdzało Plenum. W 

czasie wojny Bund brał udział w podziemnym życiu politycznym i w 

przygotowaniach do oporu zbrojnego. W ŻOB Bund utworzył kilka oddziałów. 

Partia wznowiła działalność niemal równocześnie z końcem wojny. I 

konferencja odbyła się jeszcze w listopadzie 1944 r. Bund konsekwentnie 

występował przeciwko syjonizmowi, opowiadał się za odbudową życia 

żydowskiego w Polsce. W 1947 r. partia liczyła jedynie ok. 1500 członków. 

Czołowymi politykami Bundu w okresie powojennym byli Salo Fiszgrund, 

Szlomo Herszenhorn, Ignacy Falk i Gerszon Fogiel. W 1948 r. część Bundu 

połączyła się z PPR, tworząc Frakcję PZPR przy CKŻP. Działacze, którzy nie 

zgodzili się na połączenie w większości wyemigrowali do Francji. W styczniu 

1949 r. Nadzwyczajny Zjazd Bund przyjął rezolucje o rozwiązaniu partii i 

wezwał jej członków do wstępowania do PZPR. 



	

Zasady porządkowania akt 

Materiały archiwalne Bundu zostały podzielone na trzy ogólne grupy: akta 

organizacyjne, akta personalne i akta oddziałów terenowych. W pierwszej części 

akt organizacyjnych znalazły się okólniki, protokoły, sprawozdania, rezolucje i 

referaty z konferencji, narad i plenum Bundu. W następnej kolejności 

umieszczono protokoły i sprawozdania Komitetu Centralnego w Warszawie, 

korespondencję krajową i zagraniczną, statystyki, wydawnictwa oraz materiały 

dotyczące obchodów 50-lecia Bundu.  

Na ogólne akta personalne złożył się wykaz imienny członków Bundu z całej 

Polski, ankiety personalne uczestników zjazdu jubileuszowego w 1947 r., 

również z całego kraju, oraz ogólne wykazy członków opłacających różnego 

rodzaju składki.  

W trzeciej podgrupie znalazły się dokumenty oddziałów terenowych z 42 miast. 

Obok protokołów, sprawozdań i korespondencji poszczególnych oddziałów 

znalazło się tu również dużo dokumentów personalnych. Są to deklaracje 

członkowskie wypełnione w jidysz i po polsku. Najwięcej materiałów pochodzi 

z miast położonych na Dolnym Śląsku, dla których oddział wojewódzki 

znajdowała się we Wrocławiu (początkowo w Dzierżoniowie) oraz z Warszawy 

i Łodzi.  

Zespół archiwalny uzupełniają akta finansowe Komitetu Centralnego oraz varia, 

do których zaliczają się druki, formularze, niezidentyfikowane rękopisy oraz 

notatki. 

W dokumentach Bundu przeważa język jidysz. 

Bibliografia: Polski Słownik Judaistyczny, oprac. Z. Borzymińska, R. 

Żebrowski, t. 1. 

 



	

 

Wykaz skrótów: 

b.d. – bez daty 

j. ang. – język angielski 

j. franc. – język francuski 

j. hebr. – język hebrajski 

j. jid. – język jidysz 

j. pol. – język polski 

l. – luźne  

mps - maszynopis 

mps pow. – maszynopis powielany 

PPR – Polska Partia Robotnicza 

rkps – rękopis  

s. – stron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Inwentarz: 

 

AKTA ORGANIZACYJNE 

1.   Akta organizacyjne. 

  Okólniki. 

  1946, mps, mps pow., j. jid., l., s. 35 (99). 

 

2.   Akta organizacyjne. 

  Okólniki. 

  1947, mps pow., j. jid., l., s. 87 (109). 

 

3.   Akta organizacyjne. 

  Okólniki. 

  1948-1949, mps, pow., j. jid., l., s. 44 (70). 

 

4.   Akta organizacyjne. 

  Rezolucje i deklaracje. 

  1945-1949, rkps, mps, mps pow., druk, j. ang., j. jid., j. pol., l., s. 169 (211). 

 

5.   Akta organizacyjne. 

  Pierwsza Konferencja Krajowa Bundu. 16-17 czerwca 1945 r., Łódź. Protokół, 

sprawozdanie, referat, rezolucje. 

  1945, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 82 (151). 

 

6.   Akta organizacyjne.  

  Narada Krajowa Bundu. 6-7 lipca 1946 r., Łódź. Protokół, rezolucje, rezolucja 

w sprawie pogromu kieleckiego 

  1946, mps, mps pow., j. jid., j. pol., l., s.  

 

7.   Akta organizacyjne. 

  Protokół i sprawozdanie z 8 Zjazdu Bundu, Wrocław, 21-23.02.1947 r. 



	

  1947, rkps, mps, j. jid., l., s. 

 

8.   Akta organizacyjne. 

  Rozszerzone Plenum Komitetu Centralnego Bundu. 23-24.10.1948 r. Łódź.  

 Protokół, sprawozdanie, deklaracja, materiały. 

  1948, mps, druk, j. jid., l., s.  

 

9.   Akta organizacyjne. 

  Narada Krajowa Bundu, kwiecień 1948 r. Protokoły, notatki. 

  1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

10.   Akta organizacyjne. 

  Posiedzenia międzypartyjne Bundu i PPR. Protokoły. 

  1948, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

11.   Akta organizacyjne. 

  Referaty polityczne, przemówienia, apele, tezy do referatów, tezy i materiały 

ze światowej konferencji Bundu w Brukseli,  instrukcje obchodów 1 Maja i 22 Lipca. 

  b.d., 1946-1948, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

 

12.   Akta organizacyjne. 

  Protokoły i sprawozdania. 

  1946, 1948-1949, rkps, mps pow., j. jid., l., s.  

 

13.   Akta organizacyjne. 

  Oddziały zagraniczne Bundu (USA, Bruksela, Paryż, Mediolan, Zurych). 

Protokoły, deklaracje. 

  b.d., 1947, mps, j. jid., j. franc., j. pol., l., s.  

 

14.   Akta organizacyjne. 

  Komitet Centralny Bundu w Warszawie. Korespondencja wychodząca, 

przychodząca. 

  1946-1949, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 282 

 



	

15.   Akta organizacyjne. 

  Komitet Centralny Bundu w Warszawie. Korespondencja krajowa 50-lecie 

Bund. 

  1947, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

16.   Akta organizacyjne. 

  Komitet Centralny Bundu w Warszawie. Korespondencja likwidacyjna. 

  1948-1949, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

17.   Akta organizacyjne. 

  Komitet Centralny Bundu w Warszawie. Korespondencja zagraniczna. 

  1945-1946, rkps, mps, j. jid., j. ang., j. jid., j. pol., l., s.  

 

18.   Akta organizacyjne. 

  Komitet Centralny Bundu w Warszawie. Korespondencja zagraniczna. 

  1947, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

19.   Akta organizacyjne. 

  Komitet Centralny Bundu w Warszawie. Korespondencja zagraniczna (50 lat 

Bundu). 

  1947, rkps, mps, j. ang., j. jid., j.pol., l., s. 

 

20.   Akta organizacyjne. 

  Komitet Centralny Bundu w Warszawie. Korespondencja zagraniczna. 

  1948, rkps, mps, j. ang., j. jid., j. pol., l., s.  

 

21.   Akta organizacyjne. 

  Dane statystyczne na temat komitetów miejskich. 

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

 

22.   Akta organizacyjne. 

  Inwentaryzacja organizacji partyjnych Bundu w Polsce. 

  b.d., 1946, 1948-1949, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 



	

23.   Akta organizacyjne. 

  Wydawnictwa Bundu: Biuletyny, Sz. Berkowicz „Materializm Historyczny”, 

„Koloman Wallisch. Der held fun estrajchiszn ojfsztand”, „Biuletyn Komisji 

Historycznej przy Komitecie Centralnym Bund”.  

  b.d, 1946-1947, mps pow., druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

24.   Akta organizacyjne. 

  50-lecie Bundu. Okólnik, kalendarz obchodów, teksty okolicznościowe, 

program obchodów. 

  1947, rkps, mps, mps pow., j. jid., j. pol., l., s.  

 

25.   Akta organizacyjne. 

  Zaproszenia na uroczystości 50-lecia Bundu, znaczki okolicznościowe. 

  1947, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

26.   Akta organizacyjne. 

  Uroczystości 50-lecia Bundu. Ankiety, wykazy imienne zaproszonych 

delegatów. 

  1947, rkps, mps pow., j. jid., j. pol., l., s.  

26a.  Akta organizacyjne. 

   Uroczystości 50-lecia Bundu. Przypinki (42 sztuki, jedna niekompletna). 

   1947, metal. 

27.   Akta organizacyjne. 

  Ankiety na temat świętowania 1 Maja 1947 r. 

  1947, rkps, mps pow., j. jid., l., s.  

 

AKTA FINANSOWE 

 

28.   Akta finansowe. 

  Komitet Centralny Bundu. Korespondencja z Ubezpieczalnią Społeczną, 

rachunki, pokwitowania. 



	

  1948-1949, rkps, mps, druk, j. pol., l., s.  

 

AKTA PERSONALNE 

 

29.   Akta personalne.  

  Wykaz imienny członków Bund (cała Polska). 

  b.d., rkps, j. pol., poszyt, l., s. 

 

30.   Akta Personalne.  

  Ankiety dla delegatów 8 Zjazdu Bundu, Wrocław, 21-23.02.1947 r. 

  1947, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

 

31.   Akta personalne. 

  Ankiety uczestników spotkania jubileuszowego Bundu w Polsce 16 listopada 

1947 r. Delegaci z: Białystok, Bielawa, Bielsk, Bytom, Częstochowa. 

  1947, rkps, druk, j. jid., l., s. 

 

32.   Akta Personalne.  

  Ankiety uczestników spotkania jubileuszowego Bundu w Polsce 16 listopada 

1947 r. Delegaci z: Duszniki Zdrój, Dzierżoniów, Gliwice. 

 1947, rkps, druk, j. jid., l., s. 

 

33.   Akta personalne. 

  Ankiety uczestników spotkania jubileuszowego Bundu w Polsce 16 listopada 

1947 r. Delegaci z: Jelenia Góra, Kamienna Góra, Katowice, Kłodzko, Kraków, 

Legnica. 

  1947, rkps, druk, j. jid., l., s. 

 

34.    Akta Personalne.  

  Ankiety uczestników spotkania jubileuszowego Bundu w Polsce 16 listopada 

1947 r. Delegaci z: Lubawka, Lublin, Nowa Ruda, Piotrków Tryb., Przemyśl. 

  1947, rkps, druk, j. jid., l., s.  

 



	

35.   Akta Personalne.  

  Ankiety uczestników spotkania jubileuszowego Bundu w Polsce 16 listopada 

1947 r. Delegaci z: Sosnowiec, Strzegom, Szczecin, Świdnica. 

  1947, rkps, druk, j. jid., l., s. 

 

36.   Akta Personalne.  

  Ankiety uczestników spotkania jubileuszowego Bundu w Polsce 16 listopada 

1947 r. Delegaci z: Tarnów, Tomaszów Mazowiecki. 

  1947, rkps, druk, j. jid., l., s.  

 

37.   Akta Personalne.  

  Ankiety uczestników spotkania jubileuszowego Bundu w Polsce 16 listopada 

1947 r. Delegaci z: Wałbrzych. 

  1947, rkps, druk, j. jid., l., s. 

 

38.   Akta Personalne.  

  Ankiety uczestników spotkania jubileuszowego Bundu w Polsce 16 listopada 

1947 r. Delegaci z: Warszawa. 

  1947, rkps, druk, j. jid., l., s.  

 

39.   Akta Personalne.  

  Ankiety uczestników spotkania jubileuszowego Bundu w Polsce 16 listopada 

1947 r. Delegaci z: Włocławek. 

  1947, rkps, druk, j. jid., l., s.  

 

40.   Akta Personalne.  

  Ankiety uczestników spotkania jubileuszowego Bundu w Polsce 16 listopada 

1947 r. Delegaci z: Wrocław. 

  1947, rkps, druk, j. jid., l., s.  

 

41.   Akta Personalne.  

  Ankiety uczestników spotkania jubileuszowego Bundu w Polsce 16 listopada 

1947 r. Delegaci z: Zabrze, Ząbkowice, Ziębice, Złotoryja, Żary. 



	

  1947, rkps, druk, j. jid., l., s. 

 

42.   Akta Personalne. 

  Wykazy imienne osób, które opłaciły składki na rzecz demokratycznej 

Hiszpanii, korespondencja w sprawie. 

  1946, rkps, mps, mps pow., j. jid., j. pol., l., s.  

 

43.   Akta Personalne. 

  Wykazy imienne osób, które opłaciły składki na rzecz budowy pomnika M. 

Niedziałkowskiego. 

  1947, rkps, mps, mps pow., j. jid., j. pol., l., s. 

 

44.   Akta personalne. 

  Biografie i życiorysy działaczy Bund. 

  b.d., rkps, mps, druk, j. hebr., j. jid., j. pol., l., s.  

 

45.   Akta personalne. 

  Przemówienie na odsłonięciu pomnika na gronie dra Leona Fajnera (pseud. 

Mikołaj). 

  b.d., mps, j. pol., l., s.  

 

46.   Akta personalne. 

  Notatki dotyczące: Goldin Dawid, Szachnowicz Chawa, Słucki Jakub Szymon. 

  b.d., rkps, j. pol., l., s. 2. 

 

AKTA PLACÓWEK TERENOWYCH 

 

47.   Białystok. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokoły, sprawozdania, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykazy 

imienne członków. 

  1945-1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

 



	

48.   Białystok. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

49.   Bielawa. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokół, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykaz imienny 

członków. 

  1946-1948, rkps, mps, j. jid., j.l pol., l., s.  

 

50.   Bielawa. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946-1947, rkps, mps, druk, j. jid., j. pol., l., s. 

 

51.   Bielsko. Komitet Miejski Bundu.  

  Wyciąg z protokołu, korespondencja wychodząca i przychodząca. 

  1947, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

 

52.   Bielsko. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków. 

  1946-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

53.   Bystrzyca. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946, rkps, druk, j. pol., l., s. 4. 

 

54.   Bytom. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

55.   Chrzanów. Komitet Miejski Bundu.  

  Wykaz imienny członków. 

  1949, rkps, mps, j. pol., l., s. 2. 

 



	

56.   Częstochowa. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokoły, sprawozdania, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykazy 

imienne członków. 

  1946, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

 

57.   Częstochowa. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

58.    Duszniki Zdrój. Komitet Miejski Bundu.  

  Korespondencja wychodząca i przychodząca, wykaz imienny członków. 

  1947-1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

59.     Duszniki Zdrój. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

  

60.   Dom Wypoczynkowy „Eldorado” w Dusznikach Zdroju. Pokwitowania, 

rachunki.  

  1947-1949, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

 

61.   Dzierżoniów. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokoły, sprawozdanie, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykazy 

imienne członków. 

  1945-1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

62.   Dzierżoniów. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946-197, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

63.   Jar. Komitet Miejski Bundu.  

  Korespondencja wychodząca i przychodząca, wykaz imienny członków. 

  1947, rkps, mps, j. jid., l., s. 

 



	

64.   Jelenia Góra. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.   

 

65.   Kalisz. Komitet Miejski Bundu.  

  Korespondencja wychodząca i przychodząca. 

  1946, rkps, mps, j. jid., l., s. 

 

66.   Kalisz. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków. 

  1946, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

67.   Kamienna Góra. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokół, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykaz imienny 

członków. 

  1947-1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

68.   Kamienna Góra. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

69.   Katowice. Komitet Wojewódzki Bundu.  

  Protokoły, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykazy imienne 

członków, preliminarz budżetowy. 

  1945-1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

70.   Katowice. Komitet Wojewódzki Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

71.   Kłodzko. Komitet Miejski Bundu.  

  Korespondencja wychodząca i przychodząca, wykazy imienne członków. 

  1946-1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 



	

72.   Kłodzko. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s. 

 

73.   Kraków. Komitet Miejski Bundu.  

  Sprawozdanie, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykazy imienne 

członków. 

  1948, mps, j. pol., l., s. 

 

74.   Kraków. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1945-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

75.   Krośniewice. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokół, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykaz imienny 

członków. 

  1946, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

 

76.   Krośniewice. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

77.   Legnica. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokoły, sprawozdania, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykazy 

imienne członków, zaproszenia na jubileusz 49-lecia Bundu. 

  1946-1949, rkps, mps, druk, j. jid., j. pol., l., s. 

 

78.   Lubawka. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokół. 

  1946, rkps, j. jid., l., s. 2. 

 

79.   Lubawka. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  



	

  1946-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

80.   Lublin. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokół, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykazy imienne 

członków, pokwitowania. 

  1945-1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

81.   Lublin. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokoły i sprawozdania kasowe, pokwitowania. 

  1946-1947, rkps, mps, mps pow., j. jid., j. pol., l., s. 

 

82.   Lublin. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

83.   Ludwikowice. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  b.d., rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

84.   Łódź. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokół, sprawozdanie, sprawozdanie z działalności Czerwonego Krzyża przy 

Bundzie, wykazy imienne członków, ankieta. 

  b.d., 1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

85.   Łódź. Komitet Miejski Bundu.  

  Korespondencja wychodząca i przychodząca. 

  1946-1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

 

86.   Łódź. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków. (nr 1-200) 

  b.d., 1946, rkps, mps pow., druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

87.   Łódź. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków. (nr 201-371) 



	

  1946, rkps, mps pow., j. jid., l., s.  

 

88.   Łódź. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków. 

  1946, rkps, mps pow., j. jid., l., s.  

 

89.   Niemcza. Komitet Miejski Bundu.  

  Korespondencja wychodząca i przychodząca, wykaz imienny członków. 

  1947, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

 

90.   Niemcza. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

91.   Nowa Ruda. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokół, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykaz imienny 

członków. 

  1946-1947, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

92.   Nowa Ruda. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

93.   Piotrków Trybunalski. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokół, sprawozdanie, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykazy 

imienne członków. 

  1945-1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., fot., s. 

 

94.   Piotrków Trybunalski. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1945-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s. (3 fotografie) 

 

95.   Płock. Komitet Miejski Bundu.  

  Korespondencja wychodząca, przychodząca. 



	

  1947-1948, rkp, mps, j. jid., l., s.  

 

96.   Przemyśl. Komitet Miejski Bundu.  

  Korespondencja przychodząca, legitymacja członkowska na nazwisko 

Sterenbach Hercel. 

  1947-1948, mps, druk, j. pol., l., s.  

 

97.   Sosnowiec. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokół zebrania organizacji Bund z Sosnowca i Bytomia, wykaz imienny 

członków z Sosnowca, wykaz imienny członków z Górnego Śląska. 

  1946, rkps, j. jid., l., s. 

 

98.   Sosnowiec. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s. 

 

99.   Strzegom. Komitet Miejski Bundu.  

  Korespondencja wychodząca i przychodząca, wykaz imienny członków. 

  1946-1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

100. Strzegom. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s. 

 

101. Szczecin. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokoły, sprawozdanie, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykazy 

imienne członków.  

  1946-1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

102. Szczecin. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s. 

 



	

103. Świdnica. Komitet Miejski Bundu.  

  Sprawozdanie, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykaz imienny 

członków. 

  1946-1949, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

 

104. Świdnica. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków. 

  1946-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

105. Tarnów. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracja, sprawozdania, korespondencja wychodząca, wykazy imienne 

członków, wykaz imienny potrzebujących. 

  1946-1947, 1949, rkps, j. jid., j. pol., l., s. 

  

106. Tarnów. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1945-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s. 

 

107. Wałbrzych. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokoły, sprawozdania, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykazy 

imienne członków. 

  1946-1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

 

108. Wałbrzych. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946-1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

   

109. Wałbrzych. Komitet Miejski Bundu.  

  Legitymacje członkowskie. 

  1946, mps, druk, j. jid., j. pol., l., s.   

 

110. Warszawa. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokoły. 



	

  1946-1947, mps, j. jid., l., s.  

 

111. Warszawa. Komitet Miejski Bundu.  

  Korespondencja wychodząca i przychodząca. 

  1946-1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

112. Warszawa. Komitet Miejski Bundu.  

  Lista płac, wykazy imienne członków. 

  1947-1948, rkps, druk, j. pol., l., s.  

 

113. Warszawa. Komitet Miejski Bundu.  

  Oświadczenia dla Ubezpieczalni Społecznej. 

  1946-1948, rkps, druk, j. pol., l., s. 

 

114. Warszawa. Komitet Miejski Bundu.  

  Karty rejestracyjne członków. 

  1947, rkps, druk, j. jid., l., s. 

 

115. Warszawa. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1947-1948, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

116. Włocławek. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokoły, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykazy imienne 

członków, legitymacja członkowska Sznurbach Leon. 

  1946-1949, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

  

117. Włocławek. Komitet Miejski Bundu.  

 Deklaracje członków.  

  1946, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

118. Wrocław. Komitet Wojewódzki Bundu na Dolny Śląsk.  

  Protokół, sprawozdania, korespondencja wychodząca i przychodząca. 



	

  1946-1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.   

 

119. Wrocław. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokoły, sprawozdanie, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykazy 

imienne członków. 

  1946-1949, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

 

120. Wrocław. Komitet Miejski Bundu.  

  Dokumenty finansowe, rozliczenia, rachunki. 

  1947, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

 

121. Zabrze. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s. 

 

122. Zagórze. Komitet Miejski Bundu.  

  Korespondencja wychodząca i przychodząca, wykaz imienny członków. 

  1946-1949, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

123. Zagórze. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s. 

 

124. Ząbkowice. Komitet Miejski Bundu.  

  Korespondencja wychodząca i przychodząca, wykaz imienny członków. 

  1946-1948, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

 

125. Ząbkowice. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s. 

 

126. Ziębice. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokół, sprawozdania, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykaz 

imienny członków. 



	

  1946-1949, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s.  

 

127. Złotoryja. Komitet Miejski Bundu.  

  Korespondencja wychodząca, wykaz imienny członków. 

  1947, rkps, j. jid., l., s.  

 

128. Złotoryja. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków. Złotoryja. 

  1947, rkps, druk, j. jid., j. pol., l., s. 

 

129. Żary. Komitet Miejski Bundu.  

  Protokół, korespondencja wychodząca i przychodząca, wykazy imienne 

członków i osób otrzymujących pomoc. 

  1946-1949, rkps, mps, j. jid., j. pol., l., s. 

 

130. Żary. Komitet Miejski Bundu.  

  Deklaracje członków.  

  1946, rkps, druk, j. jid., l., s. 

 

131. Varia. 

  Protokoły założenia kooperatyw robotniczych w niezidentyfikowanym 

mieście. 

  b.d., rkps, j. jid., l., s. 2. 

 

132. Varia.  

  Gazety, wycinki prasowe i inne druki. 

  b.d., druk, j. jid., j. pol., l., s. 

 

133. Varia.  

  Fragmenty dokumentów, niezidentyfikowane rękopisy.  

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

 

134. Varia. 

  Puste formularze i znaczki rocznicowe, talony na śniadanie z Centralnego 



	

Komitetu Bundu, notatki. 

  b.d., rkps, druk, j. jid., l., s.  

 

   

 


