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Scope and content of collection 
This collection contains selected records of the commune Rudnik Wielki, related to population control of 

its inhabitant. Included are registration books of the permanent inhabitants of the villages: 
Cynków, Gniazdów, Rudnik Mały and Siedlce, and the commune Rudnik Wielki, 1923-1930. 
Contains also many other name indexes, registration books, lists of army recruits and other 
books of population control. Additionally there is also an identification document with a photo 
of Chana Sara Grancajger (alias Sommerstein) issued by German authorities on Dec. 15, 1941. 

 
 
Administrative Information  
 
Restrictions on access:  No restrictions on access. 
 
Restrictions on reproduction and use:  Reproduction of more than 100 pages of copies of documents 

for researchers or other institutions requires a written permission of the General Director of the 
State Archives of the Republic of Poland. Publication of more than 10 complete documents in an 



individual work requires the written authorization of the General Director. The Museum may 
not publish any archival material obtained from the General Director, including specific archives 
under his control, on the Internet, the World Wide Web, or any other publicly accessible on-line 
network without the written permission of the 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. 

 
Preferred citation:  Preferred citation for USHMM archival collections; consult the USHMM website 

for guidance. 
 
Acquisition information: Source of acquisition is the Archiwum Państwowe w Częstochowie, 

Poland, Sygn. 124. The United States Holocaust Memorial Museum received the filmed 
collection via the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs 
Division in 2014. 

 
Existence and location of originals: Archiwum Państwowe w Częstochowie 
 
Processing history: Processed by Aleksandra Borecka, 2014. 
 
 
Historical note 
 
 
System of arrangement 
The system of arrangement of the source repository has been preserved in digital images. Arranged in 

one series: 1. Registration books and indexes (Indexes and lists organaized alphabetically) 
 
 
Indexing terms 

Starostwo Powiatowe w Będzinie. 
Jews--Poland--Rudnik Wielki--History--20th century--Registers. 
Cynków (Poland) 
Gniazdów (Poland) 
Rudnik Mały (Poland) 
Siedlec (Poland) 
Rudnik Wielki (Poland) 
Rudnik Wielki (Poland : Gmina) 
Registers. 

 
 

CONTAINER LIST 
 

Zespół składa się z wybranych materiałów gminy Rudnik Wielki, przede wszystkim dotyczących 
ludności. W księgach ludności stałej miejscowości Cynków, Gniazdów, Rudnik Mały i Siedlec, 
które mają największą wartość dla badań, występują nazwiska i imiona ludności żydowskiej 
jednak są one w zdecydowanej mniejszości. W skorowidzu nazwisk ludności stałej gminy Rudnik 
Wielki z lat 1923-1930 zachował się, prawdopodobnie przypadkowo, dokument identyfikacyjny 



ze zdjęciem wystawiony 15.12.1941 r. przez władze niemieckie dla Chany Sary Grancajger vel 
Sommerstein. Ponadto wybrane materiały to skorowidze alfabetyczne, księgi meldunkowe, listy 
poborowych oraz księgi kontroli ludności. 
 
 
40 O szkołach, nauczycielach, dozorze szkolnym i opiekach szkolnych, akta za  1923-1924, 

kart 35. 
 
46 Księga ludności stałej wsi Cynków gminy rudnik Wielki, t. I, nr domów 5-68, akta za lata 

1900-1930, kart 619. 
 
47 Księga ludności stałej wsi Cynków gminy rudnik Wielki, t. I, nr domów 68-141, akta za lata 

1900-1930, kart 1297. 
 
53 Księga ludności stałej wsi Siedlec gminy Rudnik Wielki, t. I, nr domów 1-33, akta 1900-

1930, kart 363. 
 
54 Księga ludności stałej wsi Siedlec gminy Rudnik Wielki, t. II, nr domów 33-83, akta gminy 

1900-1930, kart 817. 
 
55 Skorowidz alfabetyczny do ksiąg ludności stałej gminy Rudnik Wielki według alfabetu 

rosyjskiego, akta za 1900-1923 
 
56 Skorowidz do ksiąg ludności stałej gminy Rudnik Wielki powiatu będzińskiego, akta za lata 

1923-1930. 
 
60 Domowa ksiązka meldunkowa miejscowości Cynków gmina Rudnik Wielki, akta za 1932-

1945 [1950], kart 543. 
 


