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Scope and content of collection 
Consists of selected records of the municipality Żyrardów-Wiskitki, Poland, e.g. registers of foreigners; 

files on inhabitants of Teklinów, Feliksów, Henryków, Kozłowice, Ruda Guzowska and Wiskitki; a 
list of 937 Jews from Wiskitki, 1937-1940; various correspondence of the municipality Żyrardów-
Wiskitki; registers of homeowners; birth and death certificates; records of the "Polski Komitet 
Opiekuńczy" in Wiskitki, 1941-1942; records of Jewish community in Wiskitki; records of 
Judenrat and registers of Jews permitted to travel, 1940; correspondence relating to Jewish 
Holocaust survivors, records of industrial and commercial companies, abandoned properties; 
and registration of various religions in the municipality of Wiskitki. 
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Wybrane materiały zawierają dokumenty  jakie jak:  
- spisy cudzoziemców 
- akta żyrardowskiego okręgu bóżniczego 
- korespondencja dotycząca chederów w Wiskitkach i Rudzie Guzowskiej 
- spisy nieruchomości w Telinowie  
- świadectwa zgonów i urodzeń 
- korespondencja z urzędami w sprawie nieruchomości, spisy właścicieli domów 
- akta dotyczące ruchu ludności na terenie gminy 
- dokumenty paszportowe oraz dotyczące wystawiania dowodów osobistych 
- księgi ludności Teklinowa, Feliksowa, Henrykowa, Kozłowic, Rudy Guzowskiej, Wiskitek 
- księgi kontroli przedsiębiorstw przemysłowo-handlowych 
- spisy podatkowe 
- sprawy wyznaniowe w tym ewidencja rabinów, sprawy uboju rytualnego, ewidencja członków gminy 

żydowskiej w Wiskitkach 
- rejestr pozwoleń na budowę 
- akta Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Wiskitkach z lat 1941-1942 
- rozporządzenia policji niemieckiej z 1940 roku oraz zarządzenia i okólniki niemieckich władz 

okupacyjnych z 1942 roku 
- wykaz dłużników gminy Żyrardów-Wiskitki z lat 1939-1940 
- sprawa powołania Judenratu, ewidencja Żydów i zezwolenia na podróż (1940) 
- korespondencja w sprawie świat żydowskich, aktów stanu cywilnego i ewidencji gospodarstw 

żydowskich 
- wykaz 937 Żydów z Wiskitek z lat 1937-1940 
- korespondencja w sprawie ocalałych Żydów 
- dokumenty dotyczące nieruchomości tzw. opuszczonych  
 
 

 40 Spis cudzoziemcow z lat 1885 i 1887. np. Abraham Herman, k. 6 
 
Teczka zawiera: 
- 51 ponumerowanych stron, stan zly, poszyt, 1882 - 1887 
 

 158 Korespondencja dotyczaca zyrardowskiego okregu bozniczego, m.in. rozliczenie 
budzetu kasy bozniczej, lista wplacajacych do niego Zydow. 

 
Teczka zawiera: 
- 65 stron, poszyt, stan dobry, 1899 – 1900 
 

 197 Korespondencja dotyczaca chederow w Wiskitkach. Pisma w sprawie zezwolen na 
nauczanie i osiedlenie sie melamedow. 

 
Teczka zawiera: 
- 8 stron, poszyt, stan zly, 1900 
 

 285 Korespondencja dotyczaca chederow w Wiskitkach. Pisma w sprawie zezwolen na 
nauczanie i osiedlenie sie melamedow oraz obszerny spis nieruchomosci 
zydowskich i ich wlascicieli. 

 



Teczka zawiera: 
- 27 stron, poszyt, stan sredni, 1901 
 

 359 Spis nieruchomosci i ich wlascicieli w Teklinowie, w tym wielu Zydow. 
Teczka zawiera: 
- 36 stron, poszyt, stan dobry, 1902 
 

 376 Korespondencja dotyczaca zyrardowskiego okregu bozniczego, m.in. rozliczenie 
budzetu kasy bozniczej, lista wplacajacych do niego Zydow, informacje 
dotyczace funcjonowania okregow, spisy mieszkancow nieruchomosci oraz 
kikanascie numerow gazety “Warszawskie gubernskie wiedomosti”. 

Teczka zawiera: 
- ok. 300 stron, luzne, stan sredni, 1903 
 

 378 Korespondencja dotyczaca chederow w Wiskitkach. Sprawozdania wojta Wiskitek dla 
Warszawskowo Uczebnowo Okrugu, pisma w sprawie zezwolen na nauczanie i 
osiedlenie sie melamedow oraz obszerny spis nieruchomosci zydowskich i ich 
wlascicieli. 

Teczka zawiera: 
- 10 stron, poszyt, stan dobry, 1902 
 

 433 Ksiega ludnosci stalej; swiadectwa zgonow i urodzen. 
Teczka zawiera: 
- ok. 50 stron, stan dobry, poszyt, 1904 
 

 438 Korespondencja dotyczaca chederow w Wiskitkach. Szczegolowe sprawozdania (wojta 
Wiskitek dla Warszawskowo Uczebnowo Okrugu) z ewidencja melamedow i 
statystyka uczniow, pisma w sprawie zezwolen na nauczanie i osiedlenie sie 
melamedow. 

Teczka zawiera: 
- ok. 30 stron, poszyt, stan dobry, 1903 
 

 471 Korespondencja dotyczaca zyrardowskiego okregu bozniczego, m.in. rozliczenie 
budzetu kasy bozniczej za lata 1898 - 1902, lista wplacajacych do niego 
Zydow. 

Teczka zawiera: 
- ok. 70 stron, poszyt, stan dobry, 1903 
 

 480 Korespondencja dotyczaca zyrardowskiego okregu bozniczego, m.in. rozliczenie 
budzetu kasy bozniczej, lista wplacajacych do niego Zydow, korespondencja. 

Teczka zawiera: 
- 24 strony, poszyt, stan dobry, 1903 
 

 493 Skorowidz do rejestru mieszkancow gminy Zyrardow, takze Zydow. 
Teczka zawiera: 
- 144 strony, ksiega, stan dobry, 1903 
 



 507 Korespondencja z urzedami, wykazy, upomnienia wlascicieli domow – rowniez Zydow 
- zalegajacych z czynnosciami administracyjnymi, lista wlascicieli domow w 
Rudzie Guzowskiej, lista podatnikow (14 nazwisk zydowskich)  

Teczka zawiera: 
- ok. 80 stron, luzne, stan sredni, 1904 
 

 528 Korespondencja dotyczaca chederow w Wiskitkach. Szczegolowe sprawozdania (wojta 
Wiskitek dla Warszawskowo Uczebnowo Okrugu) z ewidencja melamedow, 
pisma w sprawie zezwolen na nauczanie i osiedlenie sie melamedow. 

Teczka zawiera: 
- 15 stron, poszyt, stan dobry, 1904 
 

 631 Protokol dotyczacy chederow w Rudzie Guzowskiej. 
Teczka zawiera: 
- 2 strony, poszyt, stan dobry, 13.04.1905 
 

 633 Zawiadomienia, listy licytacyjne, opisy majatku ruchomego, ukazy, wezwania,.   
Teczka zawiera: 
- ok. 60 stron, stan dobry, poszyt, 1905 
 

 730 Ksiega ludnosci stalej – rowniez Zydow -  wyciagi i statystyki, swiadectwa zgonow. 
Teczka zawiera: 
- 66 stron, poszyt, stan dobry, 1907 
 

 933 Dokumenty dotyczace roznych wyznan, rowniez mojzeszowego. Pismo na temat 
okregu bozniczego, swiadectwo smierci. 

Teczka zawiera: 
- 14 stron, poszyt, stan dobry, 1909 
 

 1050 Korespondencja dotyczaca zyrardowskiego okregu bozniczego, m.in. rozliczenie 
budzetu kasy bozniczej za lata 1910 - 1911, lista wplacajacych do niego 
Zydow, korespondencja, protokoly. 

Teczka zawiera: 
- ok. 70 stron, poszyt, stan dobry, 1911 
 

 1065 Akta dotyczace ruchu ludnosci - takze zydowskiej - wydawania paszportow, zawiera 
rowniez paszporty. 

Teczka zawiera: 
- ok. 100 stron, poszyt, stan dobry, 1911 
 

 1082 Ksiega ludnosci stalej Teklinowa, zawiera rowniez Zydow. 
Teczka zawiera: 
- 535 stron, ksiega, stan bardzo dobry, 1911 
 

 1083 Ksiega ludnosci stalej Feliksowa i Henrykowa, zawiera rowniez Zydow. 
Teczka zawiera: 
- 582 strony (zaczyna sie od s. 56),  ksiega, stan bardzo dobry, 1911 



 

 1086 Ksiega ludnosci stalej Kozlowic Starych i Nowych, zawiera rowniez Zydow. 
Teczka zawiera: 
- 727 stron, ksiega, stan bardzo dobry, 1911 
 

 1124 Korespondencja dotyczaca zyrardowskiego okregu bozniczego, m.in. ukazy, rozliczenie 
budzetu kasy bozniczej za lata 1908, 1909,  1911, lista 303 Zydow,  
korespondencja, protokoly. 

Teczka zawiera: 
- ok. 80 stron, stan dobry, poszyt, 1912 
 

 1219 Korespondencja dotyczaca zyrardowskiego okregu bozniczego, m.in. listy, rozliczenie 
budzetu kasy bozniczej za  

r. 1912, lista 303 Zydow,  imienny wykaz czlonkow gminy. 
Teczka zawiera: 
- ok. 50 stron,  poszyt, stan dobry 
 

 1275 Akta dozoru bozniczego w Zyrardowie, zawieraja protokoly, ukazy, imienna liste 
Zydow (bez dokladniejszego opisu). 

Teczka zawiera: 
- ok. 20 stron, poszyt, stan dobry 
 

 1371 Akta na temat cerkwi, kosciolow, zborow, synagog itd. Wykaz sekt oraz Zydow w 
Rudzie Guzowskiej. 

Teczka zawiera: 
- 4 strony, poszyt, stan dobry, 1915 
 

 
 1437 

Ksiega ludnosci niestalej Wiskitek, pojawiaja sie tam rowniez Zydzi. 
Teczka zawiera: 
- ok. 200 stron, ksiega, stan dobry, 1918 – 1931 
 

 1503 Ksiegi ludnosci, akta dotyczace wydawania dowodow osobistych, aktow urodzenia i in.  
Teczka zawiera: 
- ok. 100 stron, poszyt, stan dobry, 1922 
 

 1753 Wykaz osob poszukiwanych, rowniez Henryk Awin, syn Arona i Fanny,  ur, 1878, 
ustalenie pobytu nieudane. 

Teczka zawiera: 
- 98 stron, ksiega, stan dobry, 1936 
 

 1764 Ksiega kontroli przedsiebiorstw przemyslowo – handlowych. Na stronie 3 wlasciciele 
tartaku, J. E. Rozenowicz i Z. Glowinski. 

Teczka zawiera: 
- 54 stron, ksiega, stan bardzo dobry, 1932 
 

 1852 Sprawy podatkowe, ewidencja obiektow podatkowych, w duzej mierze nalezacych do 
Zydow. 



Teczka zawiera: 
- ok. 120 stron, luzne, stan dobry, 1934 
 

 1877 Sprawy podatkowe, ewidencja nieruchomosci, w duzej mierze zydowskich, 
zawiadomienie o pozyczce narodowej i lista wplat od prawie samych Zydow. 

Teczka zawiera: 
- ok. 100 stron, poszyt, stan dobry, 1934 
 

 1919 Dokumenty dotyczace spraw wyznaniowych, tylko zydowskich. Ewidencja rabinow, 
korespondencja w sprawie zgonow, uboju rytualnego, powolania nowego 
zarzadu gminy zyd. w Wiskitkach, ewidencja czlonkow gminy Wiskitki. 

Teczka zawiera: 
- ok. 60 stron, luzne, stan dobry, 1938 
 

 1951 Rejestr wydanych pozwolen na budowe, rowniez budynkow nalezacych do Zydow 
Teczka zawiera: 
- 50 stron, ksiega, stan bardzo dobry, 1934 
 

 1989 Rejestr domow osady i gminy Wiskitki. Zydzi zamieszkuja pod ponizszymi adresami: 
-     ul. Ogrodowa 6  
- ul. Kosciuszki 18 
- ul. Kosciuszki 5 
- ul. Kosciuszki 4 
- ul. Ogrodowa 20  
- ul. Ogrodowa 10  
- ul. Ogrodowa 1m 
- ul. 11 Listopada 21  
- ul. 11 Listopada 17 
- ul. 11 Listopada 16 
- ul. 11 Listopada 13 
- ul. 11 Listopada 11 
- ul. 11 Listopada 5 
- ul. 11 Listopada 4 
- ul. 11 Listopada 3 
- ul. 11 Listopada 2 
 
Teczka zawiera: 
- ok. 500 stron, stan sredni, ksiega, 1937 
 

 2001 Akta delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Wiskitkach. Korespondencja 
ogólna załatwiona (sprawozdania z działalności rady Opiekuńczej, okólniki) 
1941-1942 

- luzem, stan dobry 
 

 2002 Zarządzenia i okólniki niemieckich władz okupacyjnych 1942 
- luzem, stan dobry 
 



 2005 Wykaz dluznikow i wierzycieli gminy Zyrardow Wiskitki zrobiony na potrzeby nowych 
niemieckich zarzadcow. Wymieniani sa Zydzi, np. dlug  Izraela Zanda za rozne 
towary (k. 12), dlug Sz. Libermana za materialy budowlane (k. 17) lub dlug 
Dawida Lipszyca za materialy budowlane, pismienne i in. (k. 30) 

Teczka zawiera: 
- 5o stron, stan dobry, ksiega, 1939 – 1940 
 

 2006 Wykaz dluznikow i wierzycieli gminy Zyrardow Wiskitki zrobiony na potrzeby nowych 
niemieckich zarzadcow. Wymieniani sa Zydzi, np. dezaktualizacja kredytu 
Izraela Zanda (k. 6) oraz D. Lipszyca (k. 14) 

Teczka zawiera: 
- 5o stron, stan dobry, ksiega, 1941 – 1944 
 

 2040 Sprawy ogólno-administracyjne. Różne zarządzenia władz niemieckich i 
korespondencja, 1943 

- luzem, stan dobry 
 

 2041 Pisma i rozporzadzenia niemieckie dotyczace utworzenia Judenratu w Wiskitkach, 
ewidencji Zydow i gmin zydowskich oraz zezwolen na podroz. 

Teczka zawiera: 
- 18 stron, luzne, stan dobry, 1940 
 

 2042 Niemiecka korespondencja w sprawie swiat zydowskich, wydania duplikatow aktow 
stanu cywilnego okregu bozniczego Zyrardow oraz ewidencji gospodarstw 
zydowskich. 

Teczka zawiera: 
- 60 stron, luzne, stan dobry, 1941 
 

 2051  Bezpieczeństwo i porządek publiczny (rozporządzenia i obwieszczenia policji 
niemieckiej, korespondencja), 1940 

- luzem, stan dobry 
 

  2052 Bezpieczeństwo i porządek publiczny (imienna lista członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wiskitkach i Kozłowicach Nowych, ogólniki i przepisy dotyczące 
pożarnictwa, korespondencja), 1941 

- luzem, stan dobry 
 

  2055 Plany sytuacyjne nieruchomości położonych w Wiskitkach wykonane przez inz. 
M.A.Grabowskiego, 1943 

- luzem stan dobry 
 

  2056 Sprawy sądowe: zarządzenia dotyczące uiszczenia kosztów utrzymania w areszcie, 
wydane przez GG, 1942 

- luzem, stan dobry 
 



 2158 Teczka ze “scisle tajnymi” materialami. Wykaz 937 Zydow mieszkajacych w Wiskitkach 
od 1937 do 1940 roku, korespondencja w sprawie ocalalych Zydow na terenie 
gminy i ich lista na dzien 25.07.1949. 

Teczka zawiera: 
- 130 kart, luzne, stan dobry, 1949 
 

 2301 Dokumenty dotyczace porzuconych lub opuszczonych nieruchomosci, w duzej mierze 
zydowskich, zadania rozebrania lub przejecia pozostalych nieruchomosci. 

Teczka zawiera: 
- 47 stron, poszyt, stan dobry, 1947 
 

 2367 Akta spraw wyznaniowych – metryki urodzenia, prosby o akt zgonu, korespondencja. 
Teczka zawiera: 
- stron 49, poszyt, stan dobry, 1947 
 

 2374 Kontrola ruchu ludnosci. Ewidencja wyznan w gminie Wiskitki, korespondencja. 
Teczka zawiera: 
- stron 177, poszyt, stan dobry, 1946 

 


