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Scope and content of collection 
Various records of the period before World War II, as well as records from the German occupation and 

the postwar period, from the City of Skierniewice. Pre-war records relate to residents of 
Skierniewice: e.g. the register books of inhabitants, lists of owners of the properties, lists of 
issued passports, card files of the unemployed covered by the social welfare, lists of owners of 
the vehicles, an index file to the list of Skierniewice residents of 1939 (names from A to G and 
from S to Z), personal files of the Jews employed by the Municipal Council, besides, the plan of 
towns belonging to David Poznański, Janower and Grinbaum. Records relating to German 
occupation period: ordinances and correspondence of German authorities, transport lists of 
Polish people sent to the forced labor camps, correspondence with the Jewish Council related to 
establishment of a ghetto and forced labor for Jews (1940), a transport list of prisoners. Records 
from the postwar period: related to matters of abandoned properties. 
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Restrictions on access:  Restrictions on access refer to selected files of the collection RG-15.404: 
Files: 271, 272, 273, 274. Third parties are required to obtain the written consent of the Director 
of the Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim to access these 
files. The Museum staff may access these records without special permission. According to the 
Cooperative Agreement Amendment from 2013, point 4: “The Museum acknowledges that if 
the archival materials reproduced under this Agreement contain personal and sensitive 
information of individuals, which is protected under Polish law, it shall permit Museum staff 
only to have access to said materials. Third parties who desire access to said materials shall be 
required to obtain the written consent of the director of the state archives that holds the 
original materials. The director of the state archives that reproduces the original materials will 
be responsible for informing the Museum, in writing, of any specific material that contains 
personal and sensitive information protected under Polish law.” 

 
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 
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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. 
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System of arrangement 
Arranged in three series: Pre-war records; 2. German occupation records; 3. Postwar period records. 
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CONTAINER LIST 
 
SEE ACCESS RESTRICTION NOTE (above) 
 
Restrykcje w udostępnianiu dotyczą teczek: 271, 272, 273, 274  
Zgodnie z Aneksem do Umowy o Współpracy z 2013 punkt 4: 
„Muzeum stwierdza, że w przypadku materiałów archiwalnych reprodukowanych   w ramach niniejszej 
Umowy, zawierających informacje o chronionych według prawa polskiego danych osobowych, zezwoli 
jedynie pracownikom Muzeum na dostęp do tych materiałów. Strony trzecie, które zechcą mieć dostęp 
do tych materiałów musza uzyskać uprzednią pisemną zgodę dyrektora archiwum państwowego, w 
zasobach którego znajdują się oryginały tych materiałów. Dyrektor archiwum państwowego 
przyjmującego zamówienie na reprografię materiałów archiwalnych będzie zobowiązany poinformować 
Muzeum pisemnie, które materiały zawierają chronione przez polskie prawo dane osobowe”. 
 
Inwentarz: 
 
Materiały dotyczące mieszkańców Skierniewic z okresu przedwojenne, np.: księgi ludności, wykazy 
właścicieli nieruchomości, wykazy wydanych paszportów, kartoteki bezrobotnych korzystających z opieki 
społecznej, wykazy właścicieli pojazdów mechanicznych, skorowidz do spisu mieszkańców Skierniewic z 
1939 roku (nazwiska od A do G i od S do Z), akta osobowe Żydów zatrudnionych przez Radę Miasta, 
ponadto plan miast z 1927 roku, zgody na inwestycje budowlane, budżet miasta z roku 1938/39, 
projekty budynków należących do Dawida Poznańskiego, Jakowera i Grinbauma. Z okres okupacji: 
zarządzenia i korespondencja władz okupacyjnych, korespondencja z Radą Żydowską w sprawie 
utworzenia getta i pracy przymusowej Żydów (1940), listy transportowe więźniów. materiały z okresu 
powojennego: sprawy mienia opuszczonego. 
 
Sygnatura/opis: 
 

 129, Akta Magistratu m. Skierniewic (prośby) o skreślenie z ksiąg ludności stałej na skutek 
przeniesienia się do  innej miejscowości, 1921. Kart 63  

  
 133, Spis ludności,1931.  Korespondencja w sprawie przeprowadzenia spisu, listy imienne 
komisarzy spisowych oraz mieszkańców posiadających nieruchomości. Brak paginacji. Kart 67,  
  
 175, Akta Magistratu m. Skierniewic o paszportach (wykazy wydanych paszportów zagranicznych 
osobom zamieszkałym w powiecie skierniewickim), 1922. Korespondencja, wykaz wydanych 
paszportów, w tym również dla obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Wykaz podaje imię i 
nazwisko, narodowość, miejsce zamieszkania  , miejsce wyjazdu, data wydania wyjazdu i datę 
ważności. Kart 40  



 
188, Plan miasta Skierniewic, 1927. Naniesione budynki użyteczności publicznej. Brak budynków 
przeznaczonych na wykonywanie kultu religijnego. Skala 1: 10.000. Karta 1 ,  

 
189, Księga protokołów budowlanych Magistratu m. Skierniewic, 1929-1930. Zarząd Miasta 
udzielał zgody na inwestycje budowlane mieszkańców. Nie ma odrębnej dokumentacji dla ludności 
wyznania mojżeszowego, wobec czego w teczce znajdują się protokoły zarówno dla chrześcijan jak i 
ludności wyznania mojżeszowego. Brak paginacji. Karty 32  

 
 271, Karty bezrobotnych A-H, 1936-1937. Karty ewidencyjno – obliczeniowe bezrobotnych 
korzystających z pomocy doraźnej. Karta zawiera informacje: imię, nazwisko, data urodzenia bądź 
wiek zarejestrowanego, stan cywilny, adres zamieszkania, obywatelstwo, osoby mieszkające we 
wspólnym gospodarstwie domowym, na odwrocie potwierdzenie korzystania z pomocy. Kart 266,  

 
 272, Karty bezrobotnych J-Ł, 1936-1937. Karty ewidencyjno – obliczeniowe bezrobotnych 
korzystających z pomocy doraźnej. Karta zawiera informacje: imię, nazwisko, data urodzenia bądź 
wiek zarejestrowanego, stan cywilny, adres zamieszkania, obywatelstwo, osoby mieszkające we 
wspólnym gospodarstwie domowym, na odwrocie potwierdzenie korzystania z pomocy. Kart 256  

 
 273, Karty bezrobotnych M-R, 1936-1937. Karty ewidencyjno – obliczeniowe bezrobotnych 
korzystających z pomocy doraźnej. Karta zawiera informacje: imię, nazwisko, data urodzenia bądź 
wiek zarejestrowanego, stan cywilny, adres zamieszkania, obywatelstwo, osoby mieszkające we 
wspólnym gospodarstwie domowym, na odwrocie potwierdzenie korzystania z pomocy. Kart 210,  

 
 274, Karty bezrobotnych S-Ż, 1936-1937. Karty ewidencyjno – obliczeniowe bezrobotnych 
korzystających z pomocy doraźnej. Karta zawiera informacje: imię, nazwisko, data urodzenia bądź 
wiek zarejestrowanego, stan cywilny, adres zamieszkania, obywatelstwo, osoby mieszkające we 
wspólnym gospodarstwie domowym, na odwrocie potwierdzenie korzystania z pomocy. Kart 205,  

 
 289, Rejestracja pojazdów mechanicznych i przedsiębiorstw przewozowych, koncesje (wykaz 
pojazdów mechanicznych m. Skierniewic), 1939. Wykazy imienne właścicieli samochodów 
osobowych, ciężarowych, motocykli i rowerów. Kart 39  

 
304, Księga meldunkowa osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, 1937. 
Wykaz wspólny dla obywateli polskich wyznania mojżeszowego i chrześcijańskiego. 200 kart,  

 
 305, Skorowidz spisu mieszkańców m. Skierniewic, 1939. Skorowidz sporządzony według nazwisk 
od S do Z, wspólny dla wszystkich mieszkańców. Karty nie paginowane. Kart 181,  

 
 306, Skorowidz spisu mieszkańców m. Skierniewic, 1939. Skorowidz sporządzony według nazwisk 
od A do G, wspólny dla wszystkich mieszkańców. Karty nie paginowane. Kart 260,  

 
318, Budżet miasta Skierniewic na 1938/1939. W wydatkach wzmiankowane subsydium dla szkoły 
żydowskiej „Tarbut”, w dochodach wpływ od Związku Rzemieślników Żydowskich. Strony 
numerowane. 32 karty  

 



 361, Projekt planów zabudowań gospodarczych na posesji Dawida Poznańskiego w 
Skierniewicach, 1935. Projekty, podanie i pozwolenie na powstanie budynków gospodarczych. 6 
kart,  

 
 364, Projekt budynku na kuźnię na posesji przy ul. Mszczonowskiej 12, należącej do Jankowera i 
Grinbauma, 1935. Dołączony projekt. 2 karty,  

 
429, Zarządzenia władz okupacyjnych dotyczące wywozu produktów żywnościowych z Generalnej 
Guberni do Łodzi, gromadzenia surowców wtórnych  1939-1940.  Rozporządzenia dotyczyły ogółu 
ludności. W języku polskim i niemieckim. Kart 16,  

 
 436, Korespondencja, 1939-1942. Korespondencja Urzędu Miejskiego  w Skierniewicach. Listy 
przedsiębiorstw działających na terenie Skierniewic, instytucji i urzędów polskich, listy członków: 
Cechu Rzeźników Żydowskiech „Zdrowie”, Krawców Żydów, Wędliniarsko- rzeźnickiego( 
wzmiankowana własność nieruchomości przy ul. Rawskiej 37), Zjednoczonego Cechu Żydowskich 
Rzemieślników Skórzanych. Oddzielne listy sporządzono  dla rzemieślników chrześcijan. 
Korespondencja w języku polskim i niemieckim. Karty nie paginowane. 37 kart,  

 
 437, Korespondencja, 1940. Korespondencja i zaświadczenia wydane pogorzelcom, osobom które 
straciły mieszkanie bądź miejsce pracy w wyniku działań wojennych. Zatrudnianie Żydów do prac 
przymusowych, korespondencja z Radą Żydowską w sprawie powstania getta. Kosztorysy 
przeprowadzonych prac budowlanych. W języku polskimi niemieckim. Karty nie paginowane. Kart 
412,  

 
 

 439, Obrona przeciwlotnicza i zobowiązania Polaków, 1942. Dołączone imienne listy pokwitowań. 
Doręczane pisma zobowiązywały ludność polską do meldowania o zrzutach z samolotów oraz 
skoczkach spadochronowych. W języku polskim i niemieckim. Kart 14  

 
440, Areszt policyjny, listy transportowe więźniów z tymczasowego aresztu do więzień w Polsce, 
1942-1944. Teczka zawiera również listy transportowe obywateli polskich wywożonych na roboty 
przymusowe.   W języku polskim i niemieckim. Kart 648  

 
 592, Obliczenie gruntów prywatnych zajętych pod Stalag 313 i dla celników, 1940. Mapka z 
naniesioną powierzchnią gruntów i nazwiskami właścicieli. Wykonana na kalce technicznej. Kart 1,  

 
 593, Projekt tymczasowych szop murowanych z pustaków własność Janiny Gardzyńskiej na 
posesji Szmula Talmana, 1940. Karty nie paginowane. Kart 5  

 
659, Sprawy żydowskie, 1940-1942. Korespondencja w sprawie tworzenia getta, imienna lista 
zamożniejszych obywateli polskich pochodzenia żydowskiego na terenie Skierniewic. W języku 
polskim i niemieckim. Kart 18  

 
660, Sprawy żydowskie (korespondencja), 1941. W języku niemieckim dotyczy przejęcia łaźni 
żydowskiej(?). Karty 2  

 
663, Ubezpieczalnia społeczna w Żyrardowie, korespondencja i zgłoszenia, 1941. Podania i 
przyjęcie do pracy oraz zgłoszenia podjęcia pracy. Kart 163  



 
682, Akta stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, 1945. Korespondencja w sprawie ustalenia 
volksdeutschy na terenie Skierniewic oraz lista, wykaz kościołów i innych obiektów kultu religijnego. 
Kart 20  

 
 743, Majątek miasta (wykazy nieruchomości poniemieckich i opuszczonych, położonych na 
terenie Zarządu Miejskiego w Skierniewicach, 1947-1948. Korespondencja w sprawie majątków 
opuszczonych i poniemieckich, wykaz  nieruchomości sporządzony alfabetycznie ulicami. Kart 96  

 
744, Trzyletni plan gospodarczy Skierniewic (nieruchomości porzucone i opuszczone) 1947-1949. 
Plany inwestycyjne, korespondencja z Urzędem  Likwidacyjnym w sprawie przejmowania, dzierżawy 
nieruchomości opuszczonych i poniemieckich. Wykazy imienne nieruchomego majątku 
opuszczonego  na terenie Skierniewic. Kart 241  

 
771, Spis pogorzelców i domów zrujnowanych przez działania wojenne na terenie miasta 
Skierniewic, 1945. Listy sporządzone według ulic. W tabeli podane były następujące informacje: 
adres, nazwisko właściciela (również wyznania mojżeszowego), opis nieruchomości, stan zniszczenia, 
czy nadaje się do użytku, nazwisko i imię lokatora poszkodowanego. Kart 39  
 
774, Administracja nieruchomości opuszczonych i poniemieckich (przekazanych na rzecz 
Samorządu w Skierniewicach), 1946-1948. Korespondencja, wykazy nieruchomości, arkusze 
zgłoszeń nieruchomości. Kart 88  

 
 811, Projekt na budowę 2 parterowych, stróżówek murowanych na cmentarzu żydowskim w 
Skierniewicach przy ul. Strobowskiej, 1946. Karty 3  

 
 939, Akta osobowe pracownika magistratu Rojzy Szpichlerówny (pełniła obowiązki pomocnicy 
ochroniarki przedszkola żydowskiego) i Heni Rotman, 1931-1937. Korespondencja w sprawie 
przyjęcia do pracy. Kart 54  

 
940,  Akta osobowe pracownika magistratu  Safir Sury (pełniła obowiązki pomocnicy ochroniarki 
przedszkola żydowskiego), 1931-1937. Korespondencja w sprawie zatrudnienia: podanie o 
zatrudnienie w przedszkolu żydowskim, ankieta osobowa, decyzja. Kart 25  

 
944, Akta osobowe Blimy Płanczne Ickowicz, dozorczyni przedszkola żydowskiego, 1935-1938. 
Ankieta osobowa, odwołanie od decyzji rozwiązania umowy o pracę. Kart 19  

 
      956, Projekt na kiosk dla Hila Aszkenazjera przy ul. Mszczonowskiej 33 w  Skierniewicach, 1939. 

Karty 3  
 

  
 

 


