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General Director. Citation of the materials in any publication must refer to the Museum and the Polish 
State Archives and must include the name of the archival group and catalogue number of the originals. 
 
To request written permission, contact the General Director, Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02‐517 Warsaw, Poland, Attention: General Director. 
 
Preferred Citation: RG‐15.296, Akta Gminy Gortatowice Powiatu Rawskiego (Sygn.1102), 1938‐1942. 
United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC., and Archiwum Państwowe w 
Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Poland.  
 
Acquisition Information:  Source of acquisition is the Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w 
Grodzisku Mazowieckim, Poland (Sygn. 1102). Forms part of the Claims Conference International 
Holocaust Documentation Archive at the United States Holocaust Memorial Museum. This archive 
consists of documentation whose reproduction and/or acquisition was made possible with funding from 
the Conference on Jewish Material Claims against Germany. 
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see the Archives 
catalog at collections.ushmm.org for further information. 
 
Forms part of the Claims Conference International Holocaust Documentation Archive at the United 
States Holocaust Memorial Museum. This archive consists of documentation whose reproduction and/or 
acquisition was made possible with funding from the Conference on Jewish Material Claims Against 
Germany. 
 
Custodial History 
 
Existence and location of originals:  The original records are held by the Archiwum Państwowe w 
Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, phone: 22 724‐38‐61; email:  
apw.grodzisk@warszawa.ap.gov.pl. More information about this repository can be found at 
http://www.warszawa.ap.gov.pl/grodziskmazowiecki.html 
 
Related Materials  
 
 RG‐15.294, 2014.40. Akta Gminy Boguszyce powiatu Rawskiego (Sygn.1101), 1932‐1939. 
RG‐15.295, 2014.41. Akta Gminy Stara Wieś Powiatu Rawskiego (Sygn.1107), 1941‐1941.  
RG‐15.297, 2014.43. Akta Gminy Wałowice Powiatu Rawskigo z Siedziba w Niwnej (Sygn.1106), 1940‐1945. 
RG‐15.298, 2014.44. Akta Gminy Marianów Powiatu Rawskiego (Sygn.1104), 1911‐1945. 
RG‐15.299, 2014.45. Akta Gminy Regnów Powiatu Rawskiego (Sygn.1105), 1888‐1946. 
RG‐15.300, 2014.46. Wydział Powiatowy w Rawie Mazowieckiej (Sygn. 1076), 1945‐1950. 
 
Processing History:  Aleksandra B. Borecka, July 2014. 
 
Scope and Content of Collection 
 
General correspondence of the commune Gortatowice, includes registration of teachers, intelligentsia, 
fireman, Jewish inhabitants, orders of relocation of Jewish families to Nowe Miasto, the order to Polish 
people prohibiting in  any circumstances helping to Jewish people, with warning of the death penalty for 
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any help. Also includes statistics of local properties, farms, agriculture contingents, and household 
goods. 
 
System of Arrangement 
 
The system of arrangement of the source repository has been preserved in digital images, which are 
arranged into four digital files, corresponding to the signature numbers (193, 207, 211, 223) of these 
records used in the source repository. Arranged by localities. Personal names within records of 
particular villages arranged chronologically and alphabetically. 
 
Indexing Terms 
 
Goldberg, Abram Josek. 
Goldberg, Chil. 
Goldberg, Mojżesz Chuna. 
Ukraińczyk, Hersz. 
Ukraińczyk, Ita. 
World War, 1914‐1918‐‐Atrocities‐‐Poland‐‐Gortatowice. 
World War, 1939‐1945‐‐Atrocities‐‐Poland‐‐Gortatowice. 
Jews‐‐Poland‐‐Gortatowice‐‐History‐‐20th century. 
Polish people‐‐Poland‐‐Gortatowice‐‐History‐‐20th century. 
Fire stations‐‐Poland‐‐Gortatowice‐History‐‐20th century. 
Jews‐‐Poland‐‐Rawa Mazowiecka‐‐History‐‐20th century. 
Holocaust Jewish (1939‐1945)‐‐Poland‐‐Registers. 
Gortatowice (Poland) 
Wisówka (Poland) 
Stolniki (Poland) 
Rawa Mazowiecka (Poland : Powiat)‐‐History. 
Vital statistics records. 
Registers. 
Correspondence. 
Announcements. 

 

CONTAINER LIST 
 

Note:  Consult also Polish database SEZAM at http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php 
and Polish National Archives digital resources: http://www.szukajwarchiwach.pl// 
 
 

Akta Gminy Gortatowice Powiatu Rawskiego (1102) 
 
No Akt/ 
Subgroup 

Tytuł/opis 
Title 

Daty 
Dates 

193  Ewidencja i kontrola ludności. 
 
Korespondencja dotycząca potwierdzenia figurowania w księgach ludności. 
Standardowa odpowiedź zarządu gminy jest odmowna, ze względu na doszczętne 

1938 
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zniszczenie ksiąg ludności gminy Gortatowice podczas I wojny. 
Wnioski, z fotografiami, o wydanie dowodów osobistych. 
k. 107, 108 – pismo Starosty Powiatowego Rawskiego z 17.11.1938 do zarządów 
miejskich i gminnych w powiecie z prośbą o podanie danych dotyczących 
obywateli polskich narodowości żydowskiej wysiedlonych z Niemiec. 
Na odwrocie odpowiedź, że do tutejszej gminy nikt taki nie przybył. 
 
k. 128, do skanowania całość 
 

207  Ewidencja i kontrola ruchu ludności. 
 
Poświadczenia zameldowania poszczególnych osób w gminie. Korespondencja 
dotycząca potwierdzenia figurowania w księgach ludności. Standardowa 
odpowiedź zarządu gminy jest odmowna, ze względu na doszczętne zniszczenie 
ksiąg ludności gminy Gortatowice podczas I wojny. 
Dane do statystyki ruchu ludności. 
 
k. 14‐20 – korespondencja Chila i Abrama Goldbergów z 02.1939 do gminy 
Gortatowice z prośbą o zaświadczenie zamieszkania wydane w celu potwierdzenia 
obywatelstwa polskiego („dla emigracji”). Wydano trzy zaświadczenia o 
zamieszkaniu w kolonii Wisówka, w okresie 30.06.1921‐30.06.1922, dla: Abram 
Josek Goldberg, Chil Goldberg, Mojżesz Chuna Goldberg. 
 
k. 84 do skanowania całość 
 

1939 
(1940) 

211  Korespondencja ogólna Zarządu gminy Gortatowice za okres od września 1939 do 
stycznia 1940. 
 
Zawiera m. in.:  
‐   spis ludności zamieszkałej w gminie,  
‐   wykaz prezesów organizacji i zrzeszeń z terenu gminy,  
‐   wykaz inteligencji,  
‐   spis mężczyzn od lat 17 do 45 roku życia,  
‐   lista nauczycieli szkół powszechnych,  
‐   sprawy rolne i kontyngenty,  
‐   wykaz żyta i kartofli na zbyciu u gospodarzy,  
‐   wykaz nieruchomości budynkowych na terenie gminy,  
‐   wykazy koni, wozów, uprzęży i krów nabytych w czasie wojny bez dowodów 
tożsamości, 
‐    rejestracje zwierząt gospodarskich,  
‐   pismo wójta gminy Gortatowice do Landrata o odebraniu radioodbiorników 
ludności polskiej, 
‐   nakaz oddania polskich mundurów i uzbrojenia do wójtów,  
‐   12.11.1939 informacja o przeniesieniu godziny policyjnej na 20.00,  
‐  lista przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych czynnych i zlikwidowanych w 
1939,  
‐   pismo ‐ informacje o cmentarzu wojennym, 
‐   wykazy pogorzelców w wyniku działań wojennych 1939,  

1939‐
1940 
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‐   niemieckie zarządzenia meldunkowe i nakaz wyrobienia dowodów osobistych,  
‐   pisma o odśnieżaniu i wysypywaniu piaskiem w razie ślizgawicy,  
‐   wykaz ubezpieczonych budowli zniszczonych w czasie działań wojennych.,  
‐   12.1939/01.1940  nakaz wysłania 42 podwód po 210 osób przesiedlonych z 
Poznańskiego i „przeznaczonych do gminy tutejszej” i obowiązek zakwaterowania, 
z adnotacją: „pomijać kolonie i zagrody niemieckie”. 
 
k. 53 – pismo komisarza powiatu rawskiego z 13.10.1939 do burmistrzów i 
sołtysów dotyczące obowiązkowego spisania radioodbiorników i rowerów wśród 
ludności polskiej i żydowskiej. Język niemiecki. 
 
k. 55, 56 – pismo wójta gminy w Gortatowicach do landrata w Rawie Mazowieckiej 
informujące, że na terenie gminy mieszka tylko jedna rodzina żydowska, która nie 
posiada ani roweru, ani radioodbiornika. 
 
k. 59, 60 – pismo wójta gminy Gortatowice z 30.10.1939 do landrata w Rawie 
Mazowieckiej z załączonym wykazem Żydów zamieszkałych w gminie. Wymienieni: 
Ukraińczyk Hersz i Ukraińczyk Ita (folwark Stolniki). 
 
k. 124, 125 – tekst w języku niemieckim. Patrz k. 126 
 
k. 126 – pismo zarządu gminy w Gortatowicach do Herszka Ukraińczyka w majątku 
Stolniki: 
„stosownie do zarządzenia Pana Naczelnika powiatu tomaszowskiego z dnia 3 bm. 
wzywam Pana do natychmiastowego opuszczenia dotychczasowego miejsca 
zamieszkania w maj. Stolniki, gminy tutejszej wraz ze wszystkimi członkami rodziny 
i całym swoim mieniem i udanie się do Nowego Miasta. 
Powrót pod żadnym pozorem jest zabroniony. Wójt. Wezwanie otrzymałem: XXX”. 
 
127 – Pismo starosty powiatu rawskiego z 4.12.1939 do burmistrzów, nakazujące 
wszystkim Żydom przenieść się do Nowego Miasta i tam zameldować. Język 
niemiecki.  
 
k. 253 – pismo landrata z  13.11.1939 do burmistrzów I sołtysów powiatu 
rawskiego dotyczące dokładnego określania przynależności państwowej i religijnej 
w kartach meldunkowych. W rubryce „religia”: litera „J” dla Żydów, „A” dla 
Aryjczyków, „P” dla Polaków (sic). Język niemiecki. 
 
k. 274 do skanowania całość 
 

223  Bezpieczeństwo publiczne. 
 
Straż Pożarna: 
‐   okólniki Powiatowego Instruktora Pożarniczego w sprawie zabezpieczenia żniw, 
konserwacji samochodów i sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia strażaków,  
‐   wykaz inwentarza OSP w Sierzchowach,  
‐   listy strażaków OSP Sierzchowy Nowe i Grabice Nowe,  
‐   pismo o zwalnianiu strażaków zawodowych i ochotniczych oraz ich żon od prac 

1942 
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przymusowych w Rzeszy i od zaciągu do służby budowlanej 
 
Zwalczanie partyzantki: 
 k. 13‐15: verzeichnis der Mitgliender der Dorfrate zur bekampfen Banditismus 
 
k. 41, 43 – 41 tekst niemiecki, 43 tłumaczenie polskie. 
Pismo starosty tomaszowskiego do burmistrzów z 5.10.1942, w sprawie 
zwalczania band: należy pouczyć ludność, w jaki sposób ma współdziałać z 
władzami (powiadamiać policję). Za zaniedbania odpowiedzialni są sołtysi. 
Informacja o  ucieczce dwojga więźniów z aresztu gminnego w Gortatowicach (bez 
szczegółów). 
 
k. 54,55 – pismo starosty tomaszowskiego, dotyczace systemu alarmowania wsi w 
razie pojawienia się band. 
 
Sprawy żydowskie: 
k. 1 – Der Kreishauptmann Kreises Tomaschow Maz. 15.01. 1942 
An samtliche Herren Burgermeister und Landvogte der Landgemeinden im Kreise 
Tomaschow Maz. 
   In der Anlage ubersende ich Abdrucke der Anordnung uber Aufenthalts 
schrankung der Juden im GG mit dem Ersuchen, diese Bekanntmachung sofort 
zum Aushang zu bringen und dem im dortigen Gemeindebezirke befindlichen 
Judenraten den Inhalt besonders bekanntzugeben. 
 
k. 33, 35 – 33 tłumaczenie polskie, 35 tekst niemiecki. 
Pismo starosty Tomaszowa Mazowieckiego do burmistrzów i wójtów powiatu 
Tomaszów w sprawie przechowywania uciekinierów żydowskich przez Polaków. 
„Doświadczenia ostatnich tygodni wykazały, że właśnie z małych osiedli 
żydowskich ziem nizinnych Żydzi, aby uniknąć ewakuacji, uciekają. Ci Żydzi byli 
przyjęci przez Polaków. Zwracam uwagę, że każdy Polak przyjmujący Żyda staje się 
winnym 3. zarządzenia o ograniczeniu zatrzymania się w GG z 15.10.1941 VO. Bl. 
GG. strona 595. 
Jednocześnie należy uważać jako pomocników tych Polaków, którzy uciekającym 
Żydom jakkolwiek nie udzielają schronienia, jednakże zaopatrzą w żywność, 
względnie artykuły żywnościowe sprzedają. 
We wszystkich wypadkach spotyka tych Polaków kara śmierci. Równocześnie 
należy odpowiednio pouczyć sołtysów, z zaznaczeniem ogłaszania powyższego w 
swoich miejscowościach”. 
 
k. 61 do skanowania całość 
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